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Va z ení  akciona ř i, va z ení  kolegove , va z ení  zame stnanci, 
da my a pa nove ! 
 

Rok 2016 byl přo Oblastní  nemocnici Na chod řokem investic, coz  potvřzuje i tato vy řoc ní  zpřa va. 

Nemocnice investovala nemale  financ ní  přostř edky do obnovy př í střoju  a řekonstřukcí  ne kteřy ch 

odde lení . Velkou zme nou přos lo odde lení  gynekologicko-pořodnicke  v řychnovske  nemocnici, le c ebna 

dlouhodobe  nemocny ch v Jařome ř i, hemodialyzac ní  stř edisko a lu z kova  c a st ořtopedie v Na chode . 

Nejen vlastní  investice zajis ťují  kvalitu a bezpec í , kteřa  je přiořitou v pe c i o pacienty. Stejne  tak financ ní  

přostř edky zí skane  z dotací  Křa love hřadecke ho křaje a z Evřopsky ch fondu  vy řazne  poma hají  řealizovat 

investic ní  akce. Nemocnice uspe la se vs emi s esti podany mi z a dostmi z Integřovane ho řegiona lní ho 

opeřac ní ho přogřamu o celkove  dotaci př es 230 mil. Kc , př ic emz  dva přojekty jiz  postoupily k řealizaci.  

Dí ky nastavení  syste mu ř í zení  kvality v minule m řoce se nemocnice zac ala př ipřavovat na akředitaci podle 

Spojene  akředitac ní  komise. Implementace akředitac ní ch standařdu  me la pozitivní  dopad do nastaveny ch 

přocesu  v řa mci jednotlivy ch ořganizac ní ch u seku . V mnoha př í padech bylo vy sledkem sjednocení  

postupu např í c  celou Oblastní  nemocnicí  Na chod a zjednodus ení  postupu . Vy sledkem je nejenom zajis te ní  

bezpec í  poskytovane  pe c e přo pacienty, ale v neposlední  ř ade  i přo peřsona l na vs ech u řovní ch.   

Peřsona lní  ota zka zu sta va  nas í m dlouhodoby m přoble mem. Oblastní  nemocnice Na chod, stejne  jako 

ostatní  nemocnice v Č R, pociťuje nedostatek ves keře ho zdřavotnicke ho peřsona lu, kteřy  by zajistil 

optima lní  a bezpřoble movy  přovoz zdřavotnicke ho zař í zení . Nicme ne  situaci sledujeme a snaz í me se ji 

aktivne  ř es it. Na bořovy mi inzeřa ty i osobní mi schu zkami jak v c esky ch zdřavotní ch s kola ch, tak i 

nabí dkami zame stna ní  v Polsku, na Slovensku c i vzda lene js í  Ukřajine . Dí ky te mto křoku m zí skala 

nemocnice ne kolik novy ch le kař u  a fyzioteřapeutu . Za u spe s ny  křok take  povaz uji podpis Smlouvy o 

spolupřa ci s vysokou s kolou přo fyzioteřapeuty v polske  Vřatislavi. 

Z du vodu omezene ho přovozu na ne kteřy ch exponovany ch lu z kovy ch odde lení ch dos lo v řoce 2016 k 

meziřoc ní mu poklesu v poskytnute  hospitalizac ní  pe c i. Toto vzhledem k nastaveny m limitu m u hřadove  

vyhla s ky bude mí t dopad do financ ní ho vyřovna ní . 

V na sledují cí m řoce bude ste z ejní m u kolem zajistit dostatec ne  peřsona lní  vybavení  zdřavotnicky mi 

přacovní ky, u spe s ne  dokonc it přoces akředitace a řealizovat maximum investic financovany ch z 

Evřopsky ch fondu .   

Na za ve ř bych řa d pode koval vs em zame stnancu m za jejich přofesiona lní  přa ci. Ve ř í m, z e jejich plne  

nasazení  a inovativní  př í stup managementu př inese pozitivní  vy sledky a kvalitne js í  sluz by přo pacienty, 

kteřy m tí mto de kuji za jejich du ve řu. 

 

Ing. Zbyne k Čhote bořsky  

př edseda př edstavenstva
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Střuktuřa nemocnice Na chod 

Areál horní nemocnice Náchod 

Inteřní  odde lení  

Přacovis te  hemodialy zy 

Gynekologicko – pořodnicke  odde lení  

De tske  a novořozenecke  odde lení  

Odde lení  klinicke  biochemie a diagnostiky 

Rehabilitac ní  odde lení  ambulantní  

LPS přo de ti a dořost 

 

Areál dolní nemocnice Náchod 

Anesteziologicko – řesuscitac ní  odde lení  
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Čhiřuřgicke  odde lení  

Ořtopedicke  odde lení  

Uřologicke  odde lení  

Us ní , nosní , křc ní  odde lení  

Neuřologicke  odde lení  

Rehabilitac ní  odde lení  lu z kove  

Odde lení  klinicke  hematologie a třansfuzní  sluz by 

Odde lení  klinicke  imunologie a mikřobiologie 

Radiodiagnosticke  odde lení  

Patologicke  odde lení   

Odde lení  klinicke  onkologie 

Imunologicko – aleřgologicka  ambulance 

Infekc ní  ambulance 

LPS přo dospe le  

 

Ambulantní pavilon Náchod - ambulance 

Čhiřuřgicka  

Mamologicka  

Ambulance plasticke  a esteticke  chiřuřgie 

Ořtopedicka  

Uřologicka  

Us ní , nosní , křc ní  

De tska   

Neuřologicka  

Inteřní  

Endoskopicke  centřum 
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Radiodiagnosticka  

Odbe řova  mí stnost 

 

Jaroměř 

Le c ebna dlouhodobe  nemocny ch a Lu z ka na sledne  pe c e 

Přacovis te  klinicke  biochemie a diagnostiky 

Inteřní  a diabetologicka  ambulance 

 

Nové Město nad Metují 

Psychiatřicke  odde lení    

Ořtopedicka  ambulance  

 

Opočno 

Odde lení  klinicke  biochemie a diagnostiky 

Přakticky  le kař  přo dospe le  Č eske  Meziř í c í  
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Střuktuřa nemocnice Břoumov 

Inteřní  odde lení  

Multidisciplina řní  JIP 

Lu z ka na sledne  intenzí vní  pe c e 

Lu z ka na sledne  pe c e 

Čhiřuřgicka  ambulance 

Anesteziologie 

Radiodiagnosticke  odde lení  

Odde lení  klinicke  biochemie a diagnostiky 

Gynekologicky  staciona ř  
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Střuktuřa nemocnice Rychnov nad Kne z nou 

Inteřní  odde lení  

Anesteziologicko – řesuscitac ní  odde lení  

Čhiřuřgicke  odde lení    

Ořtopedicke  odde lení  

Gynekologicko – pořodnicke  odde lení  

De tske  a novořozenecke  odde lení  

Lu z ka na sledne  řehabilitac ní  pe c e 

Ambulantní  řehabilitace 

Odde lení  labořatořní  medicí ny 

Odde lení  klinicke  onkologie 

LPS přo dospe le  

LPS přo de ti a dořost 

Dopřavní  zdřavotní  sluz ba 

Přacovis te  labořatořní  medicí ny Ty nis te  n. O.
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ING. ZBYNĚK CHOTĚBORSKÝ 

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA 
telefon 491 601 640 

reditel@nemocnicenachod.cz 

 

ING. LUKÁŠ HARTWICH 

MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA 

telefon 491 601 634 

hartwich.lukas@nemocnicenachod.cz 

 

ING. ZUZANA BARTOŠOVÁ 

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA 

telefon 775 563 573 

bartosova@zhkhk.cz 

Na me stek le c ebne  pe c e MUDř. Miřoslav S va bl 

Hlavní  sestřa Mgř. Renata Dus kova  

Technicky  na me stek Miřoslav Havřan 

Vedoucí  u seku peřsona lní ho ř í zení  a mezd Mgř. et Mgř. Luka s  Holub 

Ekonomicky  na me stek RNDř. Bc. Jan Mach 

Pove ř en vedení m u seku u hřad zdřavotní  pe c e Ing. Luka s  Hařtwich 

Na me stek u seku IČT Ing. Jiř í  Haase, MBA 

Vedoucí  u seku přo komunikaci a mařketing Hana Vobořní kova  
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MODERNIZACE LÉČEBNY DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH V JAROMĚŘI 

Jařome ř ska  le c ebna dlouhodobe  nemocny ch zajis ťuje komplexní  le c ebnou a os etř ovatelskou 

pe c i. Nedí lnou souc a stí  je i pe c e řehabilitac ní . V řoce 2016 se uskutec nila modeřnizace obou 

pateř odde lení  budovy A. U přavy přobí haly od 25. 2. do 23. 3. 2016 za omezene ho přovozu a 

př is ly na te me ř  2,7 mil. Kc . Dos lo zde k vy me ne  podlahove  křytiny na chodba ch i na ne kteřy ch 

pokojí ch, k u přave  schodis te , k řekonstřukci socia lní ho zař í zení  přo pacienty a přo sanita ř e 

u přavy př inesly nove  za zemí  vc etne  socia lní ho zař í zení . Přacovny sesteř byly nove  zař í zeny 

přacovní mi linkami přo uloz ení  spotř ební ho mateřia lu. Kuchyn ky na obou patřech byly 

vybaveny myc kami na dobí .  

REKONSTRUKCE HEMODIALYZAČNÍHO STŘEDISKA NÁCHODSKÉ NEMOCNICE 

Hemodialyzac ní  stř edisko Oblastní  nemocnice Na chod a.s. ma  po řekonstřukci novou u přavnu 

vody a hlavní  sa l s kapacitou s esti lu z ek. Čelkova  řekonstřukce hemodialyzac ní ho stř ediska 

přobí hala za přovozu a sta la te me ř  6 mil. Kc . Rekonstřukce odde lení  byla řozde lena do tř í  etap, 

kteře  na sebe vza jemne  navazovaly. Za plne ho přovozu přobí hala pe c e o vs echny chřonicke  

pacienty vc etne  pe c e o pacienty akutní . Přvní  etapa řekonstřukce hemodialyzac ní ho stř ediska 

byla dokonc ena dne 7. 3. 2016. Tato etapa zahřnovala vytvoř ení  nove ho sa lku s novou kapacitou 

přo pe t př í pojny ch mí st. Da le byla vybudova na nova  u přavna vody s řeveřzní  osmo zou, 

umoz n ují cí  hořky  přoplach cele ho syste mu, kteřy  zajistí  vysokou kvalitu upřavene  vody přo 

dialyzac ní  př í střoje. Dos lo k vy me ne  oken a podlahove  křytiny. Dřuha  etapa zac ala 8. 3. 2016 a 

zahřnovala řekonstřukci infekc ní ho pokoje, pokoje přo akutní  dialy zu a přacovnu sesteř. Tř etí  

etapou byla modeřnizace hlavní ho hemodialyzac ní ho sa lu s kapacitou s esti lu z ek. Ve dřuhe  i 

tř etí  etape  dos lo k vy me ne  podlahove  křytiny, sanita řní  techniky, obkladu  a k nove  vy malbe . 

Teřmí n přu be hu tř etí  etapy byl od 22. 3. do 4. 4. 2016. Do nove ho sa lku i hlavní ho sa lu byla da na 

nova  přacovní  linka přo uloz ení  spotř ební ho mateřia lu. Ve vs ech zřekonstřuovany ch 

mí stnostech bylo poloz eno nove  potřubí  přo napojení  na novou u přavnu vody. 

20 LET OD ZAHÁJENÍ PROVOZU LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ ARO V NÁCHODSKÉ NEMOCNICI 

V c eřvnu 2016 to bylo 20 let od otevř ení  lu z kove ho řesuscitac ní ho odde lení  Oblastní  nemocnice 

Na chod a.s. Odde lení  ARO poskytuje komplexní  řesuscitac ní  pe c i, tedy intenzivní  pe c i nejvys s í ho 

stupne , na lu z kove m odde lení , kde je přova de na komplexní  podpořa selha vají cí ch ořga novy ch 

funkcí . Zabezpec uje take  neodkladne  řesuscitace v ařea lu nemocnice. Da le zajis ťuje oblast 

komplexní  anesteziologicke  pe c e, jedna  se o pla novane  i akutní  opeřac ní  vy kony, křa tkodobe  

anestezie, analgosedace c i anesteziologicky  dohled př i vys etř ení ch a vy konech.  

AKREDITACE PRO PROVÁDĚNÍ MAMÁRNÍHO SCREENINGU 

Mamogřaficke  scřeeningove  přacovis te  RDG odde lení  na chodske  nemocnice ope t u spe s ne  

obha jilo akředitaci přo přova de ní  mama řní ho scřeeningu. Tato akředitace platí  do 31. 12. 2018. 

Akředitaci ude luje Ministeřstvo zdřavotnictví  spolec ne  se Sta tní m u stavem jadeřne  bezpec nosti 

přacovis tí m vz dy na dobu jednoho řoku az  tř í  let. Na chodske  přacovis te  jiz  pone kolika te  tuto 
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akředitaci zí skalo na nejdels í  moz nou dobu, a to na 3 řoky. Mamogřaficke  scřeeningove  

přacovis te  na chodske  nemocnice take  obdřz elo Repořt o indika tořech kvality ve scřeeningovy ch 

centřech akředitovany ch v Na řodní m přogřamu scřeeningu kařcinomu přsu za řok 2014. Na 

za klade  zaslany ch podkladu  z přacovis te  vytva ř í  Institut biostatistiky a analy z Masařykovy 

univeřzity v Břne  vy s e zmí ne ny  Repořt. 

Vy sledky za řok 2014 hodnotí  toto přacovis te  na 1. mí ste  spolu s dals í mi 33 přacovis ti v Č R 

z celkove ho poc tu sledovany ch 66 přacovis ť. Mamogřaficky  scřeening se v na chodske  nemocnici 

přova dí  od řoku 2003 a kaz dořoc ne  se zde vys etř í  kolem 6 500 – 7 500 z en. 

PREVENCE VYŠETŘENÍ PRSU 

Oblastní  nemocnice Na chod a.s. se jiz  pa ty m řokem zapojila do celosta tní ho přojektu spolec nosti 

AVON Čosmetics „Z eny z ena m“. Přojekt je zame ř en na podpořu převence vys etř ení  přsu. Tato 

akce je uřc ena přo z eny, kteře  jes te  nemají  na řok na bezplatne  vys etř ení  nebo chte jí  podstoupit 

vys etř ení  v křats í m nez  dvoulete m inteřvalu. 

NÁCHODSKÁ PORODNICE OTEVŘELA SVÉ DVEŘE 

Koncem c eřvna se mohli za jemci z ř ad veř ejnosti jiz  dřuhy m řokem sezna mit s přostř edí m 

pořodní ch sa lu , standařdní ch i nadstandařdní ch pokoju  a s přostořy, kde přobí ha  pe c e 

o novořozence. Pořodní  asistentky a de tske  sestřy je přovedly cely m odde lení m. Za jemci me li 

moz nost vyzkous et si na modelu za asistence de tske  sestřy řesuscitaci novořozence. Čelkem 

odde lení  navs tí vilo asi s edesa t za jemcu , z toho dve  tř etiny tvoř ily budoucí  maminky. 

NADACE KŘIŽOVATKA 

Nadace Kř iz ovatka př edala dařem 20 monitořu  dechu na de tske  odde lení  nemocnice v Na chode  

a 15 monitořu  dechu na de tske  odde lení  nemocnice v Rychnove  nad Kne z nou, kde budou tyto 

př í střoje Babysense hlí dat nove  nařozene  de ti ohřoz ene  syndřomem na hle ho u mřtí  kojencu . 

Př í střoje byly zakoupeny z financ ní ch dařu , kteře  poskytly na chodske  spolec nosti a spolec nosti 

z Rychnovska. 

PODPORA KOJENÍ 

Oblastní  nemocnice Na chod a.s. se př ipojuje k  iniciative  na podpořu kojení . Podmí nky přo 

podpořu kojení  na novořozenecke m odde lení  jsou nastaveny jiz  da vno. V řoce 2003 ONN zí skala 

ocene ní  BFHI, coz  znamena  nemocnice př a telsky naklone na de tem. Ve ts ina de tsky ch sesteř na 

odde lení  je dřz itelem ceřtifika tu „Laktac ní  pořadce“ a ostatní  jsou přu be z ne  s koleny. Je 

dodřz ova no „10 křoku  k u spe s ne mu kojení “, „10 křoku  k podpoř e Bondingu“ (podle Michaely 

Mřowetz), je uplatn ova n plny  řooming in. Dí ky podpoř e vedení  nemocnice ma  odde lení  kvalitní  

pomu cky, kteře  poma hají  př i přoble mech s kojení m nejen zdřavotní ku m, ale hlavne  matka m. 
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NOVÝ BABYBOX V RYCHNOVSKÉ NEMOCNICI 

Novy  babybox byl od kve tna 2016 umí ste n v řychnovske  nemocnici. Na zakoupení  a instalaci se 

podí lel Křa love hřadecky  křaj c a stkou 100 tisí c Kc . Jeho celkova  cena se pohybuje kolem 300 tisí c 

Kc .  Rychnovsky  babybox je 70. v řepublice. Křome  KHK vy znamne  př ispe lo me sto Rychnov nad 

Kne z nou, Křa love hřadecka  le ka řna a.s. a fiřma Endeavouř, zapojili se take  obce a dals í  

sponzoř i.  Babybox je zabudovana  schřa nka, do kteře  mu z e řodic  anonymne  odloz it sve  dí te . Je 

opatř ena dví ř ky, kteře  je moz ne  otevř í t jen jednou. Babybox je vyta pe n na teplotu 37 °Č. Přo 

osobu, kteřa  dí te  do babyboxu odkla da , je zde lí stek s infořmacemi, co se bude da l dí t a jak dí te  

popř í pade  zí skat zpe t. Po uzavř ení  dví ř ek babyboxu se spustí  akusticke  a vizua lní  senzořy, coz  

př ivola  odbořny  peřsona l. Do minuty je dí te  v pe c i le kař u , kteř í  jej vyjmou dví ř ky uvnitř  objektu. 

Odloz ene  dí te  tak nepřodlene  dosta va  ves keřou zdřavotní  pe c i a socia lní  pomoc. Babybox byl 

umí ste n na budovu za chřanne  sluz by a jeho zř í zení  iniciovalo me sto Rychnov n. Kne z nou.  

ZDRAVOTNÍ KLAUNI V RYCHNOVSKÉ NEMOCNICI 

Zdřavotní  klaun je neziskova  ořganizace s mezina řodní  pu sobností , kteřa  jiz  od řoku 

2001 př ina s í  řadost hospitalizovany m de tem a geřiatřicky m pacientu m. Př ispí va  tí m ke zleps ení  

jejich psychicke ho i celkove ho zdřavotní ho stavu, a to přostř ednictví m na vs te v specia lne  

vys koleny ch zdřavotní ch klaunu . Vyvolat smí ch, vzbudit řadost a chuť do z ivota, to je jejich 

u kolem a posla ní m. Be hem na vs te vy pote s ili klauni v geřiatřicky ch kosty mech a s c eřveny mi 

nosy pacienty na odde lení  na sledne  pe c e v řychnovske  nemocnici. Hřou na hudební  na střoje a 

zpe vem lidovy ch pí sní  tak pote s ili desí tky pacientu . Zdřavotní  klauni navs tí vili i male  pacienty 

na de tske m odde lení .  

BAZÁLNÍ STIMULACE 

V  na chodske  nemocnici se uskutec nil dvoudenní  „Za kladní  kuřz Baza lní  stimulace“ přo 

fyzioteřapeuty, vs eobecne  a de tske  sestřy. U c astní ci kuřzu  tak řozs í ř ili poc et přos koleny ch 

zame stnancu  na jiz  ceřtifikovany ch odde lení ch inteřny, řehabilitace, ARO, pediatřie a LDN 

Jařome ř . 

Jedna  se o koncept podpořy, pe c e a vedení  pacienta, kteřy  se vyuz í va  hlavne  u pacientu  te z ce 

nemocny ch, po mozkove  př í hode , př i pořane ní  mozku, v ko matu a po te z ky ch u řazech. Osve dc il 

se vs ak take  př i Alzheimeřove  demenci a u de tí  v nejza kladne js í  řovine  podpořuje lidske  

vní ma ní , hybnost a komunikaci. 

SVĚTOVÝ DEN HYGIENY RUKOU  

Sve tovy  den hygieny řukou př ipomí naly 5. kve tna 2016 v na chodske , řychnovske  a břoumovske  

nemocnici přacovnice odde lení  nemocnic ní  hygieny ve spolupřa ci se studenty, kteř í  jsou 

v Oblastní  nemocnici Na chod a.s. na přaxi. Spolec ne  přocha zeli odde lení mi a ptali se 

zdřavotnicky ch přacovní ku  na 3 jednoduche  ota zky, kteře  se ty kaly dodřz ova ní  spřa vne ho 

postupu př i hygiene  řukou. Za spřa vne  odpove di byla přo kaz de ho př ipřavena mala  pozořnost. 

Pozva ní  na akci př ijali i ne kteř í  vy řobci dezinfekc ní ch přostř edku  a za stupce distřibutořa. Jejich 



UDÁLOSTI ROKU 2016 

12 

 

infořmac ní  sta nky byly v přostořu infocentřa v ambulantní m pavilonu na chodske  nemocnice. 

Zde si zame stnanci mohli vyzkous et dezinfekci řukou s na slednou kontřolou pod UV lampou. 

Odde lení  nemocnic ní  hygieny ONN př ipřavilo přo le kař e a nele kař ske  zdřavotnicke  přacovní ky 

anketu. Ta obsahovala 10 ota zek na te ma hygieny řukou. Ze spřa vny ch odpove dí  byla vylosova na 

jedna ví te zna , kteřa  byla odme ne na ve cnou cenou. Dals í  dva vylosovane  ty my obdřz ely dřobne  

odme ny. Čí lem akce bylo př ipomenout, z e spřa vna  hygienicka  dezinfekce řukou je za kladní m a 

nezbytny m opatř ení m v převenci vzniku a s í ř ení  infekcí  spojeny ch se zdřavotní  pe c í  a za řoven  

převencí  vzniku přofesiona lní ch na kaz. 

PROJEKT „DARUJ KREV S ČESKÝM ROZHLASEM“ 

Oblastní  nemocnice Na chod a.s. se te to akce u c astní  jiz  podřuhe . Osve tova  kampan  ma  př ila kat 

do třansfuzní ch stanic lidi, kteř í  jes te  nikdy křev neda vali. Mu z ou tak řozs í ř it ř ady přavidelny ch 

da řcu .  

DEN SENIORŮ 

Sta ř í  si zaslouz í  uzna ní  a řespekt. Ke dni seniořu  se na odde lení  lu z ek le c ebny dlouhodobe  

nemocny ch v Jařome ř i a na odde lení  lu z ek na sledne  pe c e v Břoumove  a Rychnove  n. Kne z nou 

př ipojila i ONN. Be hem ne kolika dní  shle dli hospitalizovaní  pacienti te chto odde lení  velmi 

zdař ila  kultuřní  vystoupení .  

SVĚTOVÝ DEN STOP DEKUBITŮM 

Akce STOP dekubitu m se v Oblastní  nemocnici Na chod a.s. konala 16. listopadu 2016. Byla 

zame ř ena nejen na pořadenství  v oblasti převence vzniku dekubitu , infořmovala o zpu sobech 

polohova ní , př í padny ch moz nostech le c by ale i o vy z ive , kteřa  je nedí lnou souc a stí  pe c e 

o řizikove  pacienty. Za jemci me li moz nost navs tí vit infořmac ní  sta nek, kde jim odbořny  peřsona l 

ochotne  poskytl potř ebne  infořmace a zodpove de l př í padne  dotazy. Na akci se podí leli za stupci 

fiřem Přomedica, Nutřicia a Přoma Reha. 

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI MEZI OBLASTNÍ NEMOCNICÍ NÁCHOD A VYSOKOU ŠKOLOU 
FYZIOTERAPIE SE SÍDLEM VE WROCŁAWI 

Za účasti starosty Náchoda Jana Birke byla v pondělí 21. listopadu 2016 v budově Městského úřadu 

Náchod podepsána Smlouva o vzájemné spolupráci, inovování a zdokonalování efektivity vzdělávání 

pro potřeby současného trhu práce mezi Oblastní nemocnicí Náchod a.s. a Vysokou školou 

fyzioterapie se sídlem ve Wrocławi. 

CELOSTÁTNÍ PROJEKT NEJLEPŠÍ NEMOCNICE 2016 HEALTHCARE INSTITUTE 

Oblastní nemocnice Náchod a.s. v rámci Královéhradeckého kraje obsadila 2. místo ve spokojenosti 

hospitalizovaných pacientů a 2. místo ve spokojenosti ambulantních pacientů. 
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MINIKNIHOVNA 

Mezi vestibul pavilonu E dolní ho ařea lu nemocnice v Na chode  a c eka řnu RDG byla umí ste na 

miniknihovna, kteřa  je k dispozici vs em za jemcu m. Knihy jsou volne  př í stupne  24 hodin denne  

a lze je buď na mí sto vřa tit, nebo je odne st s sebou a da t do obe hu na jine m mí ste . Vybřane  knihy 

se take  mohou zapojit do přojektu Knihobe z ní k. Přo takovou vařiantu jsou jiz  vybaveny 

identifikac ní m ko dem. Miniknihovna byla vybavena dařovany mi knihami a bude přu be z ne  

dopln ova na. Pokyny k uz í va ní  knihovny jsou vylepeny př í mo na skř í n ce s knihami.  

PŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVY 

Mikula s  se svojí  dřuz inou navs tí vil velke  i male  pacienty, kteř í  byli v tento c as hospitalizova ni 

v Oblastní  nemocnici Na chod. Kaz dy  řok se na odde lení ch uskutec ní  řu zna  kultuřní  vystoupení . 

Č lenove  divadelní ho spolku Kas pař přaz ske ho Divadla v Čeletne  přo male  pacienty na de tsky ch 

lu z kovy ch odde lení ch zahřa li divadelní  př edstavení  o Medví dku Nebojsovi. Křajska  Dobřoteta 

paní  Eva Kola ř ova  spolec ne  se za stupkyní  maminek z na chodske ho Mateř ske ho centřa 

Hopsa c ek př ivezly přo novořozen a tka a nejmens í  pacienty na chodske ho de tske ho odde lení  

pelí s ky Neobed, přo ty ve ts í  vstupenky do za bavní ho pařku v Hřadci Křa love  a mnoho dals í ch 

křa sny ch da řec ku . V břoumovske  nemocnici zase zazne ly zna me  koledy. Na vs te va mlady ch 

hudební ku  z Police Symphony Ořchestřa je jiz  po ne kolik let pe knou třadicí , kteřa  jiste  pokaz de  

pote s í  a zpř í jemní  pobyt pacientu m, kteř í  musí  třa vit va noc ní  dny v nemocnici. 

NADAČNÍ FOND HOSPITAL BROUMOV 

V Polici nad Metují  se konala koncem letní ch přa zdnin benefic ní  akce „Kdyz  se v Polici setmí “, 

kteřa  př ila kala na na me stí  stovky lidí . Vec eř plny  hudby, zpe vu, tance, divadla, ciřkusu, akřobacie 

a sve telny ch efektu  se konal přo dobřou ve c, přotoz e dobřovolne  vstupne  bylo ve nova no 

Nadac ní mu fondu HOSPITAL BROUMOV, kteřy  vy te z ek z akce ve noval na na kup matřací  a 

řehabilitac ní ch pomu cek na odde lení  lu z ek na sledne  pe c e v břoumovske  nemocnici.  

Břoumovska  nemocnice zí skala přostř ednictví m NF HOSPITAL BROUMOV v hodnote  te me ř  

570 tis. Kc  nove  vybavení , uřc ene  zejme na přo odde lení  lu z ek na sledne  pe c e, jednalo se o 

antidekubitní  matřace, podloz ky pod aktivní  antidekubitní  matřace, kařdiacka  kř esla 

s podnoz ní ky, infuzní  stojany a bezpec nostní  kuřtovací  pa sy. Da le byly do nemocnice doda ny 

řehabilitac ní  pomu cky (chodí tka, toaletní  stolky, koupací  a toaletní  z idle) v hodnote  cca 133 tis. 

Kc . Odde lení  jednotky intenzivní  pe c e obdřz elo televizní  př ijí mac e s dřz a ky na jednotlive  pokoje 

v hodnote  cca 44 tis. Kc , da le spřchovací  toaletní  vozí k a podloz ku přo př esun pacienta z lu z ka 

na lu z ko. 

Nadac ní  fond financuje take  jiz  ne kolik let na klady přacovnic, kteře  pec ují  o pacienty lu z ek 

na sledne  pe c e v řa mci volnoc asovy ch aktivit a aktivizac ní ch c inností . Do nemocnice docha zejí  

c tyř i přacovnice ne kolikřa t ty dne  na odde lení  lu z ek na sledne  pe c e a snaz í  se v řa mci moz ností  

zpř í jemnit c as pacientu m aktivní  tvoř ivou c inností , cvic ení m jemne  motořiky, dřobny m 

na kupem, dobřy m slovem, hudbou a zpe vem. Tato c innost stojí  fond řoc ne  cca 100 tis. Kc . 
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NADAČNÍ FOND PRO PODPORU NÁCHODSKÉ NEMOCNICE 

Zastupitelstvo me sta Na choda schva lilo na sve m jedna ní  12. 12. 2016 zaloz ení  Nadac ní ho fondu 

přo podpořu na chodske  nemocnice. Zac a tkem řoku 2017 přobí hal přoces řegistřace Nadac ní ho 

fondu a jmenova ní  c lenu  spřa vní  a dozořc í  řady. Oblastní  nemocnice Na chod a.s., uspoř a dala jiz  

17. ledna 2017 divadelní  př edstavení  v Me stske m divadle dř. J. Č í z ka s na zvem „Splas ene  nu z ky“ 

v nastudova ní  heřcu  Divadla Kalich autořa Paula Po řtneřa. Souc a stí  přogřamu bylo př edstavení  

nove ho Nadac ní ho fondu přo podpořu na chodske  nemocnice a take  to byla jedna z přvní ch 

moz ností , jak přostř ednictví m dobřovolne ho vy te z ku z te to akce c innost fondu podpoř it. 

POŘÍZENÍ MAGNETICKÉ REZONANCE 

Poř í zení  magneticke  řezonance přo na chodskou nemocnici potvřdila Rada KHK a bylo schva leno 

i Komisí  přo posuzova ní  řozmí ste ní  př í střojovy ch zdřavotnicky ch přostř edku , kteřa  pu sobí  

v řa mci Ministeřstva zdřavotnictví . Křajska  řada KHK schva lila poskytnutí  dotace Oblastní  

nemocnici Na chod a.s. ve vy s i 46 milionu  kořun na poř í zení  a vybudova ní  přovozu magneticke  

řezonance, vc etne  investic vyvolany ch v souvislosti s př esunem sta vají cí ch přovozu  a k 

přovedení  nezbytny ch stavební ch u přav a zajis te ní  technologicky ch c a stí  nutny ch přo přovoz 

př í střoje. 
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POČET LŮŽEK DLE ODDĚLENÍ K 31. 12. 2016 

ODDĚLENÍ / NEMOCNICE NÁCHOD BROUMOV RYCHNOV CELKEM 

inteřna 66 31 71 168 

chiřuřgie 64  54 118 

gynekologie a pořodnice 45  30 75 

pediatřie a novořozenci 45  30 75 

multidisciplina řní  JIP  5  5 

na sledna  intenzí vní  pe c e  5  5 

ARO 6  5 11 

ořtopedie 25  25 50 

uřologie 20   20 

neuřologie 34   34 

řehabilitace 34   34 

psychiatřie Nove  Me sto n. M. 30   30 

LDN Jařome ř  103   103 

LNP   64 40 104 

CELKEM 472 105 255 832 
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PŘEPOČTENÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ K 31. 12. 2016 

 STAV [přepočtený počet] PODÍL [%] 

Le kař i 180,25 14,11 

Fařmaceuti 3,00 0,23 

§ 5 + § 6 527,20 41,26 

§ 7-21a (Dí l 1) 97,44 7,63 

§ 22-28 (Dí l 2) 45,33 3,55 

§ 29-42 (Dí l 3) 191,70 15,00 

JOP SS  a VS  § 43 1,00 0,08 

THP 115,15 9,01 

De lní ci 116,72 9,13 

CELKEM 1 277,79  100,00  

   

§5+§6   všeobecná sestra, porodní asistentka 

§7-21a   radiologický asistent, zdravotní laborant, nutriční terapeut, zdravotnický záchranář, ergoterapeut 

§22-28   fyzioterapeut, odborný pracovník v laborator. metodách a v přípravě léčivých přípravků, biomedic. 
inženýr 

§29-42   zdravotnický asistent, ošetřovatel, laboratorní pracovník, sanitář 

 

Lékaři
180,25

Farmaceuti
3

§5+§6
527,2

§7-21a (Díl 1)
97,44

§22-28 (Díl 2)
45,33

§29-42 (Díl 3)
191,7

JOP SŠ a VŠ §43
1

THP
115,15

Dělníci
116,72

Přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2016
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STRUKTURA PRACOVNÍCH KAPACIT - OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD A.S. CELKEM 

KATEGORIE PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ 
POČET ZA ROK 2016 

PŘEPOČTENÝ POČET 
K 31. 12. 2016 

FYZICKÝ POČET 
K 31. 12. 2016 

PODÍL ŽEN 
V % 

Le kař i 178,22 180,25 213,00 44,60 

Fařmaceuti 3,00 3,00 3,00 66,67 

§5+§6 540,75 527,20 584,00 99,66 

§7-21a (Dí l 1) 95,40 97,44 100,00 91,00 

§22-28 (Dí l 2) 44,65 45,33 49,00 81,63 

§29-42 (Dí l 3) 194,78 191,70 202,00 72,28 

JOP SS  a VS  §43 1,21 1,00 1,00 100,00 

THP 107,49 115,15 116,00 74,14 

De lní ci 104,54 116,72 121,00 80,17 

CELKEM 1270,04 1277,79 1389,00 82,07 

 

STRUKTURA PRACOVNÍCH KAPACIT - NEMOCNICE NÁCHOD 

KATEGORIE PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ 
POČET ZA ROK 2016 

PŘEPOČTENÝ POČET  

K 31. 12. 2016 

FYZICKÝ POČET  

K 31. 12. 2016 

Le kař i 107,45 110,90 131 

Fařmaceuti 3,00 3,00 3 

§5+§6 279,71 277,68 311 

§7-21a (Dí l 1) 54,08 55,80 58 

§22-28 (Dí l 2) 24,69 24,08 26 

§29-42 (Dí l 3) 83,15 84,20 91 

JOP SS  a VS  §43 0,21 0,00 0 

THP 75,74 80,25 81 

De lní ci 22,43 28,60 30 

CELKEM 650,46 664,51 731 

 

STRUKTURA PRACOVNÍCH KAPACIT – NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 

KATEGORIE PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ 
POČET ZA ROK 2016 

PŘEPOČTENÝ POČET  

K 31. 12. 2016 

FYZICKÝ POČET  

K 31. 12. 2016 

Le kař i 3,22 3,90 5 

§5+§6 12,08 11,80 12 

§22-28 (Dí l 2) 1,00 1,00 1 

§29-42 (Dí l 3) 1,00 1,00 1 

CELKEM 17,30 17,70 19 
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STRUKTURA PRACOVNÍCH KAPACIT – NEMOCNICE JAROMĚŘ 

KATEGORIE PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ 
POČET ZA ROK 2016 

PŘEPOČTENÝ POČET  

K 31. 12. 2016 

FYZICKÝ POČET  

K 31. 12. 2016 

Le kař i 3,90 3,80 4 

§5+§6 24,22 21,90 25 

§7-21a (Dí l 1) 3,92 4,00 4 

§22-28 (Dí l 2) 1,00 1,00 1 

§29-42 (Dí l 3) 14,34 12,50 13 

JOP SS  a VS  §43 1,00 1,00 1 

THP 8,73 13,10 13 

CELKEM 57,11 57,30 61 

    

 

STRUKTURA PRACOVNÍCH KAPACIT - NEMOCNICE BROUMOV 

KATEGORIE PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ 
POČET ZA ROK 2016 

PŘEPOČTENÝ POČET  

K 31. 12. 2016 

FYZICKÝ POČET  

K 31. 12. 2016 

Le kař i 8,19 7,60 8 

§5+§6 41,49 40,60 44 

§7-21a (Dí l 1) 8,40 8,40 8 

§22-28 (Dí l 2) 2,35 3,00 3 

§29-42 (Dí l 3) 34,19 32,80 33 

THP 4,91 4,80 5 

De lní ci 3,49 6,38 7 

CELKEM 103,02 103,58 108 

 

STRUKTURA PRACOVNÍCH KAPACIT – POLIKLINIKA OPOČNO 

KATEGORIE PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ 
POČET ZA ROK 2016 

PŘEPOČTENÝ POČET  

K 31. 12. 2016 

FYZICKÝ POČET  

K 31. 12. 2016 

Le kař i 1,02 1,00 1 

§5+§6 2,00 2,00 2 

§7-21a (Dí l 1) 3,00 3,00 3 

§22-28 (Dí l 2) 1,00 1,00 1 

CELKEM 7,02 7,00 7 
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STRUKTURA PRACOVNÍCH KAPACIT - NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 

KATEGORIE PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ 
POČET ZA ROK 2016 

PŘEPOČTENÝ POČET  

K 31. 12. 2016 

FYZICKÝ POČET  

K 31. 12. 2016 

Le kař i 54,44 53,05 64 

§5+§6 181,25 173,22 190 

§7-21a (Dí l 1) 26,00 26,24 27 

§22-28 (Dí l 2) 14,61 15,25 17 

§29-42 (Dí l 3) 62,10 61,20 64 

JOP SS  a VS  §43 0,00 0,00 0 

THP 18,11 17,00 17 

De lní ci 78,62 81,74 84 

CELKEM 435,13 427,70 463 

 

PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA – OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD A.S. 

KATEGORIE 2015 2016 MEZIROČNÍ ZVÝŠENÍ 

Le kař i 55 673 62 004 11% 

Fařmaceuti 40 366 42 545 5% 

§5+§6 25 696 27 158 6% 

§7-21a (Dí l 1) 25 509 26 598 4% 

§22-28 (Dí l 2) 25 333 27 223 7% 

§29-42 (Dí l 3) 15 410 16 515 7% 

JOP SS  a VS  §43 16 705 18 943 13% 

THP 25 578 27 303 7% 

De lní ci 12 783 13 842 8% 

CELKEM 27 559 29 257 6% 
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KVALIFIKAČNÍ STRUKTURA 

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ STAV [fyzický počet] PODÍL [%] 

VS  379 27,29 

VoS  70 5,04 

SS  s matuřitou 720 51,84 

SO bez matuřity 24 1,73 

Uc ební  oboř 152 10,94 

Za kladní  vzde la ní  44 3,17 

CELKEM 1 389  100,00  

   

 

 

VŠ
379

VoŠ
70

SŠ s matuřitou
720

SO bez maturity
24

Učební oboř
152

Základní vzdělání
44

Zaměstnanci dle dosaženého vzdělání k 31. 12. 2016
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VÝKONY OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD A.S. (V TIS. BODECH) 

 ROK 2015 ROK 2016 

Nemocnice Na chod a Nemocnice Břoumov 654 011 665 239 

Nemocnice Rychnov nad Kne z nou 229 909 228 687 

CELKEM 883 920 893 926 

 

VÝKONOVÉ UKAZATELE OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD A.S.  

PRŮMĚRNÝ POČET LŮŽEK ROK 2015 ROK 2016 

Nemocnice Na chod a Nemocnice Břoumov 586 585 

Nemocnice Rychnov nad Kne z nou 262 255 

CELKEM 848 840 

   

POČET OŠETŘOVACÍCH DNŮ   

Nemocnice Na chod a Nemocnice Břoumov 148 607 147 841 

Nemocnice Rychnov nad Kne z nou 60 010 59 100 

CELKEM 208 617 206 941 

   

POČET HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ   

Nemocnice Na chod a Nemocnice Břoumov 20 083 19 163 

Nemocnice Rychnov nad Kne z nou 12 035 11 653 

CELKEM 32 118 30 816 

   

POČET AMBULANTNÍCH OŠETŘENÍ   

Nemocnice Na chod a Nemocnice Břoumov 194 834 185 072 

Nemocnice Rychnov nad Kne z nou 67 778 72 102 

CELKEM 262 612 257 174 

   

POČET OPERACÍ   

Nemocnice Na chod a Nemocnice Břoumov 4 492 4 575 

Nemocnice Rychnov nad Kne z nou 3 172 3 176 

CELKEM 7 664 7 751 

   

POČET PORODŮ   

Nemocnice Na chod a Nemocnice Břoumov 924 882 

Nemocnice Rychnov nad Kne z nou 581 622 

CELKEM 1 505 1 504 
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POČTY VYBRANÝCH VÝKONŮ OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD A.S.  

HEMODIALÝZA ROK 2015 ROK 2016 

Nemocnice Na chod a Nemocnice Břoumov 2 931 3 009 

Nemocnice Rychnov nad Kne z nou - - 

CELKEM 2 931 3  009 

   

HEMODIAFILTRACE   

Nemocnice Na chod a Nemocnice Břoumov 3 867 3 703 

Nemocnice Rychnov nad Kne z nou - - 

CELKEM 3 867 3 703 

   

ORTOPEDICKÉ OPERACE – ENDOPROTÉZY 
KYČELNÍHO A KOLENNÍHO KLOUBU 

  

Nemocnice Na chod a Nemocnice Břoumov 309 306 

Nemocnice Rychnov nad Kne z nou 328 318 

CELKEM 637 624 

   

ORTOPEDICKÉ OPERACE – KYČELNÍ KLOUBY   

Nemocnice Na chod a Nemocnice Břoumov 187 174 

Nemocnice Rychnov nad Kne z nou 209 192 

CELKEM 396 366 

   

ORTOPEDICKÉ OPERACE – KOLENNÍ KLOUBY   

Nemocnice Na chod a Nemocnice Břoumov 122 132 

Nemocnice Rychnov nad Kne z nou 119 126 

CELKEM 241 258 

   

MAMOGRAFICKÝ SCREENING   

Nemocnice Na chod a Nemocnice Břoumov 6 743 6 564 

Nemocnice Rychnov nad Kne z nou - - 

CELKEM 6 743 6 564 

   

MAMOGRAFICKÁ VYŠETŘENÍ CELKEM   

Nemocnice Na chod a Nemocnice Břoumov 7 665 7 464 

Nemocnice Rychnov nad Kne z nou - - 

CELKEM 7 665 7 464 

   

CT VYŠETŘENÍ   

Nemocnice Na chod a Nemocnice Břoumov 8 505 8 850 

Nemocnice Rychnov nad Kne z nou - - 

CELKEM 8 505 8 850 
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NÁKLADY OBLASTNÍ NEMONICE NÁCHOD A.S. 

DRUH NÁKLADU TIS. KČ PODÍL [%] 

Le ky 54 947 4,87 

Křev 12 906 1,14 

SZM 164 895 14,61 

Ost. mateřia l 31 270 2,77 

Eneřgie 27 493 2,44 

Opřavy a u dřz ba 24 088 2,13 

Na jemne  24 012 2,13 

Přaní  přa dla 11 364 1,01 

U klid 13 315 1,18 

Střavne  19 465 1,72 

Odpady 2 782 0,25 

Ostřaha 1 565 0,14 

Ostatní  sluz by 38 880 3,44 

Osobní  na klady 688 329 60,98 

Odpisy 23 617 2,09 

Aktivace mateřia lu a zboz í  -17 292 -1,53 

Ostatní  na klady 7 122 0,63  

CELKEM 1 128 758 100,00  

   

Léky
54 947

Krev
12 906

SZM
164 895

Ost. mateřiál
31 270

Energie
27 493

Opřavy a údřžba
24 088

Nájemné
24 012

Přaní přádla
11 364

Úklid
13 315

Střavné
19 465

Ostatní 
služby
38 880

Osobní náklady
688 329

Odpisy
23 617

Aktivace 
mateřiálu a 

zboží
-17 292

Ostatní náklady
11 469

Struktura nákladů v roce 2016
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VÝNOSY OBLASTNÍ NEMONICE NÁCHOD A.S. 

DRUH VÝNOSU TIS. KČ PODÍL [%] 

Třz by od zdřavotní ch pojis ťoven 1 017 455 91,02 

Třz by za u hřady poplatku  le kař ske  pohotovostní  sluz by 2 888 0,26 

Třz by za na jem 6 169 0,55 

Třz by z přodeje mateřia lu 6 462 0,58 

Př ijate  dařy 1 153 0,10 

Přovozní  dotace od Křa love hřadecke ho křaje za za vazek veř ejne  sluz by 69 923 6,26 

Ostatní  13 773 1,23 

CELKEM 1 117 823 100,00  

   

Třžby od zdř. 
pojišťoven
1 017 455

Třžby za úhřady 
poplatků LPS

2 888

Třžby za nájem
6 169

Třžby z přodeje 
mateřiálu

6 462

Přijaté dařy
1 153

Přovozní dotace  
KHK

69 923

Ostatní
13 773

Struktura výnosů v roce 2016
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Č innost Oblastní  nemocnice Na chod a.s. byla zaha jena k 1. 1. 2004, kdy nabylo platnosti řozhodnutí  o 

řegistřaci nesta tní ho zdřavotnicke ho zař í zení . K 1. 1. 2004 byli do Oblastní  nemocnice Na chod a. s. 

př evedeni přacovní ci na za klade  dohody o delimitaci z Oblastní  nemocnice Na chod, př í spe vkove  

ořganizace Křa love hřadecke ho křaje. 

Oblastní  nemocnice Na chod a.s. je od řoku 2006 po Fakultní  nemocnici Hřadec Křa love  nejve ts í  nemocnicí  

Křa love hřadecke ho křaje, kteřa  k 31. 12. 2016 disponovala 832 lu z ky, zame stna vala 1 389 zame stnancu  

a pu sobila na u zemí  dvou okřesu . 

VZNIK ÚČETNÍ JEDNOTKY 

Oblastní  nemocnice Na chod a. s. byla zapsa na do obchodní ho řejstř í ku vedene ho u Křajske ho soudu 

v Hřadci Křa love  v oddí lu B, vloz ce c í slo 2333 dne 12. 11. 2003. 

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 

 poskytova ní  zdřavotní ch sluz eb podle za kona c . 372/2011 Sb., o zdřavotní ch sluz ba ch 

 c innost u c etní ch pořadcu , vedení  u c etnictví , vedení  dan ove  evidence 

 vy řoba, obchod a sluz by neuvedene  v př í loha ch 1 az  3 z ivnostenske ho za kona 

ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIONÁŘSKÁ STRUKTURA 

Za kladní  kapita l k 31. 12. 2016 c inil 63.366.000,- Kc  a byl řozvřz en na 1.057 kusu  kmenovy ch akcií  na 

jme no ve jmenovite  hodnote  48 tis. Kc , 6 kusu  kmenovy ch akcií  na jme no ve jmenovite  hodnote  480 tis. 

Kc , 90 kusu  kmenovy ch akcií  na jme no ve jmenovite  hodnote  100 tis. Kc  a 15 kusu  kmenovy ch akcií  na 

jme no ve jmenovite  hodnote  50 tis. Kc .  

Akcie byly upsa ny jediny m akciona ř em spolec nosti. Za kladní  kapita l byl plne  splacen. 

Jediny m akciona ř em spolec nosti je Zdřavotnicky  holding Křa love hřadecke ho křaje, a.s.  

Spolec nost jako osoba ř í zena  uzavř ela dne 28. 8. 2006 se Zdřavotnicky m holdingem Křa love hřadecke ho 

křaje a.s. ovla dací  smlouvu. Ovla dací  smlouva byla publikova na v Obchodní m ve stní ku dne 30. 8. 2006. 

Ovla dací  smlouva byla Dohodou o ukonc ení  ovla dací  smlouvy ukonc ena k 31. 12. 2010. 

Spolec nost nema  uzavř enu smlouvu o př evodech zisku.  

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK SPOLEČNOSTI ZA OBDOBÍ 2016 

Hospoda ř sky  vy sledek be z ne ho u c etní ho období  c iní  k 31. 12. 2016: 

 př ed zdane ní m  -10.935 tis. Kc  

 po zdane ní   -10.935 tis. Kc  
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DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK (V TIS. KČ) 

ÚČET* 013 021  0223000 0224000 0225000 

Poř izovací  cena k 1. 1. 2016 27 718 19 522 5 720 12 913 209 121 

Př í řu stky 7 288 19 529 1 694 976 34 854 

U bytky 279 139 - - 7 557 

Poř izovací  cena k 31. 12. 2016 34 727 38 912 7 414 13 889 236 418 

Opřa vky k 1. 1. 2016 23 662 4 201 1 723 10 551 154 039 

Opřa vky k 31. 12. 2016 26 645 5 490 2 065 11 925 162 112 

Zu statkova  u c etní  cena k 1. 1. 2016 4 056 15 330 3 997 2 362 55 074 

Zu statkova  u c etní  cena k 31. 12. 2016 8 082 33 422 5 349 1 964 74 306 

      

* 013   softwaře      

021    budovy, stavby 

022.3000  eneřgeticke  a hnací  střoje 

022.4000  přacovní  střoje a zař í zení  

022.5000  zdřavotnicka  a ostatní  technika 

 

PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH PŘÍRŮSTKŮ POŘÍZENÝCH Z VLASTNÍCH ZDROJŮ (V TIS. KČ) 

NÁZEV ČÁSTKA V TIS. KČ 

SW Micřosoft Windows Remote Desktop 2 148 

Př í střoj ultřazvukovy  TOSHIBA 1 863 

Čentřa lní  diskove  pole DELL STORAGE 1 618 

RTG s „Č“ řamenem 1 606 

Ve z  lapařoskopicka  1 545 

Syste m signalizac ní  a komunikac ní  pacient-sestřa 1 191 

Syste m signalizac ní  a komunikac ní  pacient-sestřa 1 182 

Videogastřoskop GIF-H180 J 1 150 

Čentřifuga velkoobjemova  ČRYOFUGE 1 137 

Syste m signalizac ní  a komunikac ní  pacient-sestřa 1 105 

 

Spolec nost c eřpala v období  2016 investic ní  dotace od Křa love hřadecke ho křaje ve vy s i 538 992,52 Kc .  
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DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 

K datu 31. 12. 2016 spolec nost nevlastnila z a dny  dlouhodoby  financ ní  majetek. 

ZÁSOBY 

Stav za sob k 31. 12. 2016 v tis. Kc :  

- mateřia l na sklade  MTZ-obaly 2 

- nespotř ebovane  le ky na odde lení  11.387 

- nespotř ebovany  mateřia l na odde lení  16.829 

- křev a křevní  vy řobky 3.325 

- přacovní  teřapie 7 

- medicina lní  plyny 32 

- potřaviny 319 

- přa dlo u stavní  a zame stnanecke  85 

- ostatní  20 

Za soby celkem   32.006 

DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY 

V řa mci jiny ch dlouhodoby ch pohleda vek je vykazova na kauce ve vy s i 128.200,- Kc  poskytnuta  

v souvislosti s na jmem nebytovy ch přostoř přo administřativu nemocnice a na jmem sluz ební ho bytu a 

da le osobní  na klady na poskytnuty  stabilizac ní  př í spe vek zame stnancu m ve vy s i 927.200,- Kc , kteřy  jim 

byl poskytnut fořmou za lohy př ed vznikem na řoku na ne j. Vybřany m zame stnancu m vznika  na řok na 

stabilizac ní  př í spe vek po odpřacova ní  18 me sí cu . 

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY 

Spolec nost me la k 31. 12. 2016 celkem 115.770 tis. Kc  křa tkodoby ch pohleda vek. 

POHLEDÁVKY KE SPŘÍZNĚNÝM OSOBÁM K 31. 12. 2916: 

Zdřavotnicky  holding Křa love hřadecke ho křaje a.s. 325 tis. Kc  

Křa love hřadecka  le ka řna a.s. 878 tis. Kc  

Čentřa lní  zdřavotnicka  zadavatelska  s.ř.o. 29 tis. Kc  

Oblastní  nemocnice Třutnov a.s. 7 tis. Kc  

Me stska  nemocnice Dvu ř Křa love  nad Labem a.s. 1 tis. Kc  
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KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 

K 31. 12. 2016 me la spolec nost křa tkodoby  financ ní  majetek v objemu 60.925 tis. Kc , z toho jsou pení ze 

v hotovosti 539 tis. Kc  a přostř edky na be z ny ch bankovní ch u c tech 60.388 tis. Kc . 

V řoce 2016 spolec nost uzavř ela dodatek ke smlouve  o kontokořentní m u ve řu s navy s eny m řa mcem 

75.000 tis. Kc . K 31. 12. 2016 byl tento u ve ř c eřpa n ve vy s i 75.000 tis. Kc . 

VLASTNÍ KAPITÁL 

Spolec nost me la k 31.12.2016 vlastní  kapita l ve vy s i 148.828 tis. Kc  (k 1. 1. 2016 ve vy s i 150.013 tis. Kc ). 

Z toho c iní  za kladní  kapita l 63.366 tis. Kc , ostatní  kapita love  fondy 146.958 tis. Kc  (z toho nepene z ní  dařy 

96.209 tis. Kc , za kladní  kapita l nezapisovany  ve vy s i 6.065 tis. Kc  a dařy pene z ní  2.684 tis. Kc , za kladní  

kapita l př i fu zi k 1. 1. 2013 zanikají cí  Oblastní  nemocnice Rychnov nad Kne z nou a.s. 42.000 tis. Kc ), 

řezeřvní  fond 4.619 tis. Kc , socia lní  fond 287 tis. Kc , neřozde leny  zisk minuly ch let (+) 2.037 tis. Kc , 

neuhřazena  ztřa ta minuly ch let (-) 57.504 tis. Kc  a vy sledek hospodař ení  be z ne ho u c etní ho období  

(ztřa ta) -10.935 tis. Kc . 

V řoce 2016 dos lo nejpřve ke sní z ení  za kladní ho kapita lu o 58.084 tis. Kc , a to Usnesení m jedine ho 

akciona ř e za u c elem sní z ení  ztřa ty minuly ch let. Na sledne  byl Usnesení m jedine ho akciona ř e zvy s en 

za kladní  kapita l o 9.750 tis. Kc . 

Ze zisku Oblastní  nemocnice Na chod a.s. za řok 2015 ve vy s i 3.163 tis. Kc  bylo př evedeno do neuhřazeny ch 

ztřa t minuly ch let 3.004 tis. Kc  a do řezeřvní ho fondu 158 tis. Kc . 

K 31. 12. 2016 bylo Usnesení m jedine ho akciona ř e schva leno pouz ití  ostatní ch kapita lovy ch fondu  a 

jine ho vy sledku hospodař ení  minuly ch let na sní z ení  neuhřazene  ztřa ty minuly ch let  - dos lo tak 

k př eu c tova ní  pouz ity ch financ ní ch a ve cny ch dařu  (ostatní  kapita love  fondy) ve přospe ch neuhřazene  

ztřa ty minuly ch let ve vy s i 34.892 tis. Kc , da le k př eu c tova ní  zuz í vany ch ve cny ch dařu  od 

Křa love hřadecke ho křaje (ostatní  kapita love  fondy) ve přospe ch neuhřazene  ztřa ty minuly ch let ve vy s i 

62.346 tis. Kc  a k př eu c tova ní  jine ho vy sledku hospodař ení  ve přospe ch neuhřazene  ztřa ty minuly ch let 

ve vy s i 3.525 tis. Kc . 

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY – ODLOŽENÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ 

Přo vy poc et odloz ene  dane  byly zva z eny vs echny doc asne  řozdí ly mezi dan ovy mi za klady aktiv a pasiv 

a jejich u c etní mi hodnotami přo u c ely financ ní ch vy kazu .  

Titulem přo vy poc et odloz ene  dane  je v dane m př í pade : 

 řozdíl mezi účetní zůstatkovou cenou odpisovaného dlouhodobého majetku a jeho daňovou 

zůstatkovou cenou - vzhledem k přeřušení daňových odpisů převyšuje daňová zůstatková cena 

zůstatkovou cenu účetní; 

 neuplatněná daňová ztřáta.  

Z obou uvedeny ch titulu  je vy sledkem odloz ena  dan ova  pohleda vka, kteřa  není  vzhledem k nejistote  její ho 

budoucí ho uplatne ní  vykazova na. 
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DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY – OVLÁDANÁ NEBO OVLÁDAJÍCÍ OSOBA 

V řa mci dlouhodoby ch za vazku  vykazuje spolec nost za vazek z titulu př ijate  pene z ite  za pu jc ky od 

mateř ske  spolec nosti ve vy s i 1.576 tis. Kc , spla tky za pu jc ky splatne  v řoce 2017 v celkove  vy s i 1.012 tis. 

Kc  jsou vykazova ny v řa mci křa tkodoby ch za vazku  vu c i ovla dají cí  osobe . Čelkova  vy s e nesplacene  jistiny 

za pu jc ky tak k 31. 12. 2016 c iní  2.588 tis. Kc . Za pu jc ka byla poskytnuta ve vy s i 4.990 tis. Kc  za u c elem 

financova ní  na kupu př í střojove  techniky. Za pu jc ka bude spla cena v 60 me sí c ní ch spla tka ch v období  

od 7/2014 do 6/2019, u řokova  sazba c iní  3 %. 

ZÁVAZKY SE ZŮSTATKOVOU DOBOU SPLATNOSTI DELŠÍ NEŽ 5 LET 

Za vazky se zu statkovou dobou splatnosti dels í  nez  5 let spolec nost nema . 

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY – CELKEM 214.678 TIS. KČ 

Za vazky z obchodní ch vztahu  byly k 31. 12. 2016 ve vy s i 72.374 tis. Kc . 

Za vazky po lhu te  splatnosti byly k 31. 12. 2016 ve vy s i 25.423 tis. Kc . 

 

Závazky z obchodních vztahů ke spřízněným osobám: 

Zdřavotnicky  holding Křa love hřadecke ho křaje a.s. 6.315 tis. Kc  

Křa love hřadecka  le ka řna a.s. 13.528 tis. Kc  

Čentřa lní  zdřavotnicka  zadavatelska  s.ř.o. 16.933 tis. Kc  

 

Spolec nost me la k 31. 12. 2016 za vazky k zame stnancu m ve vy s i 36.521 tis. Kc , za vazky z pojistne ho na 

socia lní  zabezpec ení  a př í spe vku na sta tní  politiku zame stnanosti v objemu 13.518 tis. Kc , za vazky k 

veř ejne mu zdřavotní mu pojis te ní  ve vy s i 6.224 tis. Kc , jedna  se o za vazky vyply vají cí  z vy plat zame stnancu  

za přosinec 2016, kteře  byly uhřazeny v lednu 2017.  

 

V řa mci ř a dku řozvahy Č.II.8.5 - Sta t dan ove  za vazky a dotace jsou vykazova ny: 

- dan ovy  za vazek - dan  ze za visle  c innosti ve vy s i  5.954 tis. Kc  

- dan ovy  za vazek - sřa z kova  dan  ve vy s i 37 tis. Kc  

Čelkem 5.991 tis. Kc  

 

Spolec nost nema  evidova ny po splatnosti z a dne  dan ove  nedoplatky u mí stne  př í slus ne ho financ ní ho 

u ř adu, ani z a dne  nedoplatky pojistne ho na socia lní  zabezpec ení  a zdřavotní  pojis te ní . 

NEINVESTIČNÍ DOTACE – CELKEM 70.711 TIS. KČ 

Křa love hřadecky  křaj poskytl v řoce 2016 spolec nosti neinvestic ní  dotaci celkem ve vy s i 69.922.821 Kc  

za poskytova ní  veř ejne  sluz by. Z toho na u hřadu veř ejne  sluz by přo be z ne  u c etní  období  ve vy s i 
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58.972.091 Kc  a mimoř a dnou vyřovna vací  platbu ve vy s i 10.950.730 Kc  na c a stec ne  vyřovna ní  řozdí lu 

mezi na klady za plne ní  za vazku veř ejne  sluz by v řoce 2011.  

Neinvestic ní  dotace byly v řoce 2016 plne  vyc eřpa ny. 

Na u hřadu přovozní ch na kladu  za vedení  řegistřu onkologicky ch pacientu  (NOR) v řoce 2016 spolec nost 

obdřz ela od FN HK přovozní  př í spe vek ve vy s i 230 tis. Kc . 

Ze sta tní ho řozpoc tu byla př ijata dotace na řezidenc ní  mí sta ve vy s i 558 tis. Kc . 

INVESTIČNÍ DOTACE - CELKEM 539 TIS. KČ 

Spolec nost v řoce 2016 z řozpoc tu Křa love hřadecke ho křaje c eřpala investic ní  dotaci v objemu 

538.992,60 Kc  na řealizaci sní z ení  eneřgeticke  na řoc nosti budovy nemocnice v Břoumove  (objekt A, B, Č), 

v Rychnove  nad Kne z nou (objekt Č a objekt jí delny).  

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ÚČETNÍHO OBDOBÍ 2016 – OBCHODNÍ REJSTŘÍK 

Na za klade  Usnesení  jedine ho akciona ř e ze dne 23. 6. 2016 dos lo ke sní z ení  za kladní ho kapita lu o 

58.084.000,- Kc  za u c elem u hřady ztřa ty spolec nosti minuly ch let. Do OR zapsa no dne 20. 7. 2016. 

Čelkovy  za kladní  kapita l spolec nosti byl sní z en na 53.616.000,- Kc . Do OR zapsa no dne 20. 7. 2016. 

Na za klade  Usnesení  jedine ho akciona ř e ze dne 29. 6. 2016 dos lo ke zvy s ení  za kladní ho kapita lu o 

9.750.000,- Kc . Do OR zapsa no dne 17. 8. 2016. 

Čelkovy  za kladní  kapita l spolec nosti je 63.366.000,- Kc . Do OR zapsa no dne 17. 8. 2016. 

OSTATNÍ VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ÚČETNÍHO OBDOBÍ 2016 

Spolec nost obdřz ela mimoř a dnou vyřovna vací  platbu ve vy s i 10.950.730 Kc  na vyřovna ní  řozdí lu mezi 

na klady za plne ní  za vazku veř ejne  sluz by v řoce 2011. 

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY MEZI ROZVAHOVÝM DNEM A OKAMŽIKEM 
SESTAVENÍ ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA 

Mezi řozvahovy m dnem a okamz ikem sestavení  zpřa vy př edstavenstva nedos lo k z a dny m uda lostem, 

kteře  by me ly vy znamny  vliv na tuto zpřa vu. 

Přo řok 2017 byla Zastupitelstvem Křa love hřadecke ho křaje schva lena přo Oblastní  nemocnici Na chod 

a.s. neinvestic ní  dotace ve vy s i 45.016.067,- Kc . 

Na bř eznove m jedna ní  Zastupitelstva Křa love hřadecke ho křaje byla schva lena mimoř a dna  vyřovna vací  

platba za plne ní  za vazku veř ejne  sluz by přo Oblastní  nemocnici Na chod a.s. na dokřytí  ztřa ty v letech 2011 

a 2012 ve vy s i 13.318.747,- Kc .  

MODERNIZACE NEMOCNICE 

V řoce 2016 Oblastní  nemocnice Na chod a.s. zajistila u spe s ne  ne kolik akcí , kdy jako nejdu lez ite js í  je 

moz ne  uve st řekonstřukci odde lení  pořodnice a přvní  doby pořodní  v nemocnici Rychnov nad Kne z nou 

v řozsahu 5,8 mil. Kc , řealizaci vy me ny podlah v řa mci ambulance chiřuřgie s řozsahem na kladu  120 tis. 
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Kc  a opřavu dopřavní ho znac ení  v hodnote  21 tis. Kc . V neposlední  ř ade  byla přovedena řegeneřace a 

přoř eza ní  chřa ne ne  lipove  aleje, kompletní  ařbo u dřz ba střomove  vegetace, vyc is te ní  pomocne ho 

pařkovis te  a kompletní  sanace za loz ní ch třavnaty ch ploch. Na u seku střavova ní  lze vyzdvihnout 

opakovane  u spe s ne  absolvova ní  HAČČAPu. Ojedine lou investicí  byla havařijní  na hřada konvektomatu. 

U spe s ne  se technicky  u sek doka zal vypoř a dat s hava řiemi, kteře  mohly za sadne  ovlivnit chod nemocnice 

jako např . ucpa ní  hlavní ho ř a du kanalizace, u plny  kolaps přovzdus ne ní  na c istic ce Č OV a bez na sledku  

byla vyř es ena i hava řie UPS. 

V řa mci cele  ONN dos lo k vy me ne  lavic na odde lení ch chiřuřgie, pořodnicko-gynekologicke m, de tske m, 

ořtopedie a odbe řech OKB v Břoumove  za nove  s plastovy mi seda ky v na kladu 790 tis. Kc . 

V nemocnici Na chod bylo řozmí ste no nove  dopřavní  znac ení  v hodnote  121 tis. Kc , přobe hla 

řekonstřukc ní  opřava schodu  v ařea lu hořní  nemocnice v hodnote  12,6 tis. Kc , da le přobe hla řekonstřukce 

chiřuřgicke ho odde lení  1. patřo v hodnote  170 tis. Kc  a byly poř í zeny nove  vstupní  automaticke  dveř e do 

ambulantní ho pavilonu v hodnote  120 tis. Kc . Da le byla přovedena řekonstřukce lu z kove  c a sti ořtopedie 

v řozsahu novy ch podlah, maleb, polepu  a oznac ení  dveř í , opeřac ní ch sa lu  chiřuřgie, hemodialyzac ní ho 

odde lení  (jeden novy  pokoj, řekonstřukce dvou pokoju , sesteřny a u přavny vody), řekonstřukce kuchyn ky 

na JIP neuřologicke ho odde lení , novy  VZT na VIP pokojí ch a poopeřac ní m pokoji na pořodnicke m 

odde lení , byla poř í zena nova  signalizace pacient sestřa na odde lení ch de tsky ch, uřologie, chiřuřgie a 

inteřní ch ambulancí ch.  

V nemocnici Jařome ř  byly v obou patřech LDN vyme ne ny podlahy na chodba ch, zřekonstřuova no bylo 

socia lní  zař í zení , kuchyn ky, sesteřny a kamenne  schodis te . 

V nemocnici Břoumov přobe hla řekonstřukce mí stnosti přo videokonfeřence (novy  střop, akusticke  ste ny, 

osve tlení  a z aluzie na okno), da le bylo poř í zeno nove  oplocení . Byla zajis te na přojektova  dokumentace 

v řa mci spolupřa ce s KHK vc etne  př í přavy přo soute z  veř ejne  zaka zky na řekonstřukci JIP, NIP a DIOP přo 

řok 2017. 

K vy znamny m př í střojovy m vybavení m patř í  RTG př í střoj s Č řamenem, monitořy vita lní ch funkcí , plicní  

ventila tořy přo nemocnici Břoumov, UZ př í střoj přo nemocnici Na chod a Břoumov, desinfektořy 

endoskopu  a obnova př í střojove ho vybavení  endoskopicke ho centřa v nemocnici Na chod, lapařoskopicka  

ve z  a mycí  automat přo gynekologicke  odde lení  v nemocnici Na chod, nemocnic ní  lu z ka, matřace a noc ní  

stolky přo LDN Jařome ř , manipulac ní  vozí ky. 

V řoce 2016 bylo poř í zeno nove  datove  centřum přo přovoz nemocnic ní ch infořmac ní ch syste mu . 

Čentřum vyuz í va  modeřní  technologie viřtualizace, kteřa  umoz n uje přovoz ve ts í ho mnoz ství  viřtua lní ch 

seřveřu  na ne kolika fyzicky ch střojí ch. Dí ky tomu zajistí  vysokou dostupnost syste movy ch přostř edku  přo 

vs echny klientske  poc í tac e v lokalita ch Na chod, Břoumov, Nove  Me sto nad Metují , Jařome ř , Opoc no a 

Rychnov nad Kne z nou. V nove  poř í zene m datove m centřu jsou přovozova ny takte z  ne kteře  seřveřove  

syste my přo ostatní  nemocnice ZH KHK. 

Da le byl modeřnizova n vozovy  pařk o 4 sluz ební  vozidla S koda Octavia a 2 uz itkova  vozidla Peugeot Boxeř, 

kteřa  jsou uřc ena přo svoz odpadu  a řozvoz střavy v nemocnici Rychnov nad Kne z nou. Dopřavní  

zdřavotnicka  sluz ba ONN přo nemocnici Rychnov nad Kne z nou př evzala dař od KHK sanitní  vozidlo VW 

T5 od ZZS KHK, u kteře ho dos lo k př estavbe  inteřie řu, dovybavení  a kompletní mu nove mu polepu 

oznac ení  vozidla.  
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SMLUVNÍ VZTAHY S PLÁTCI ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 

V řoce 2016 přobí halo uzaví řa ní  dodatku  ke Smlouva m o poskytova ní  a u hřade  zdřavotní  pe c e dle 

Vyhla s ky c .273/2015 Sb., kteřa  stanovila hodnoty bodu a vy s i u hřad přo cely  řok 2016. Refeřenc ní m 

řokem z pohledu u hřady a přodukce byl řok 2015.  

U hřada se přima řne  řozde luje na ambulantní  a hospitalizac ní  sloz ku. Ambulantní  pe c e je hřazena 

vy konove , s hodnotou bodu dle vyhla s ky, dle odbořnosti přacovis te . Vy sledna  u hřada za ambulantní  

sloz ku je uhřazena maxima lne  do vy s e 103% u hřady řoku 2015. 

V hospitalizac ní  sloz ce je segment individua lne  sjednane  sloz ky u hřady vybřany ch skupin př í padu . 

V př í pade  Oblastní  nemocnice Na chod jde o tota lní  endopřote zy kyc le a kolene. Jejich u hřada je 

zastřopova na na 103% u hřady v řoce 2015. 

Dals í m segmentem jsou př í pady vyjmute  z př í padove ho paus a lu, coz  jsou pořody a novořozenci. Jejich 

u hřada je navy s ena o 6% přoti u hřade  řoku 2014. Jsou hřazeny bez limitu.  

Zby vají cí  c a st hospitalizac ní ch př í padu  je hřazena individua lní  paus a lní  u hřadou ve vy s i 103% u hřady 

řoku 2015. Individua lní  paus a lní  sazba je pome řne  sní z ena, pokud není  dosaz eno 99% řefeřenc ní  

přodukce.  

Od dosaz ene  u hřady ve vs ech segmentech je odec í ta na vyz a dana  extřamuřa lní  pe c e u jiny ch 

poskytovatelu . 

Vy sledna  u hřada přo nemocnici je souc tem u hřad v jednotlivy ch skupina ch. U hřada na sledne  a 

dlouhodobe  pe c e přobí hala i nada le paus a lní  sazbou za os etř ovací  den dle kategořie pacienta ve vy s i 

stanovene  dle u hřadove  vyhla s ky. 

Čelkove  vyu c tova ní  řoku 2015 přobe hlo dle uzavř eny ch dodatku  v c eřvnu a c eřvenci 2016. Po přvní m kole 

vyu c tova ní  se poda valy na mitky na vs echny zdřavotní  pojis ťovny. 

Přozatí mní  hodnota dopadu vyu c tova ní  řoku 2015 za ves keřou poskytnutou zdřavotní  pe c i je 

+36,4 mil. Kc . Sta le není  definitivne  doř es ena u hřada za VZP a VoZP. U ZPMV přobe hlo smí řc í  ř í zení . 

U hřadova  vyhla s ka i nada le podmin ovala vy s i u hřady v labořatořní m komplementu zí ska ní m osve dc ení  

Auditu II – NASKL. V řoce 2016 přobe hl řeaudit biochemicke  labořatoř e v Rychnove  n. Kne z nou, Ty nis ti 

n. Ořlicí  a hematologicke  labořatoř e v Na chode  a Rychnove  n. Kne z nou. 

REGULAČNÍ POPLATKY 

Čelkem bylo za řok 2016 zaevidova no 30 618 řegulac ní ch poplatku  a  90 Kc  v celkove  vy s i 2 755 620 Kc .  

Regulac ní  poplatky za ambulantní  os etř ení  (ve vy s i 30,-Kc ) a za hospitalizaci (ve vy s i 100,-Kc ) jiz  nebyly 

pacienty hřazeny. Přo nemocnici jsou kompenzova ny ze střany zdřavotní ch pojis ťoven v řa mci u hřady. 

AKREDITACE 

Dne 7. 4. 2016 vydalo Ministeřstvo zdřavotnictví  Č R řozhodnutí  o ude lení  akředitace přo specializac ní  

vzde la va ní  le kař u  přo oboř „Vnitř ní  le kař ství “ v nemocnici Rychnov nad Kne z nou na 8 let. 
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Dne 9. 5. 2016 vydalo Ministeřstvo zdřavotnictví  Č R řozhodnutí  o přodlouz ení  akředitace přo 

specializac ní  vzde la va ní  le kař u  přo oboř „Ořtopedie a třaumatologie pohybove ho u střojí “ v nemocnici 

Na chod na dals í ch 9 let.  

Dne 18. 5. 2016 vydalo Ministeřstvo zdřavotnictví  Č R řozhodnutí  o ude lení  akředitace přo specializac ní  

vzde la va ní  le kař u  přo oboř „Ořtopedie a třaumatologie pohybove ho u střojí “ v nemocnici Rychnov nad 

Kne z nou na 9 let. 

Dne 2. 6. 2016 vydalo Ministeřstvo zdřavotnictví  Č R řozhodnutí  o přodlouz ení  akředitace přo 

specializac ní  vzde la va ní  le kař u  přo oboř „Vnitř ní  le kař ství “ v nemocnici Na chod na dals í ch 8 let.  

Dne 12. 10. 2016 vydalo Ministeřstvo zdřavotnictví  Č R řozhodnutí  o přodlouz ení  akředitace přo 

specializac ní  vzde la va ní  le kař u  přo oboř „Psychiatřie“ na dals í ch 8 let.  

Dne 13. 10. 2016 vydalo Ministeřstvo zdřavotnictví  Č R řozhodnutí  o přodlouz ení  akředitace přo 

specializac ní  vzde la va ní  le kař u  přo oboř „Anesteziologie a řesuscitace“ v nemocnici Na chod na dals í ch 8 

let.  

Dne 30. 11. 2016 vydalo Ministeřstvo zdřavotnictví  Č R řozhodnutí  o ude lení  akředitace přo specializac ní  

vzde la va ní  le kař u  přo oboř „Gynekologie a pořodnictví “ v nemocnici Rychnov nad Kne z nou na 10 let. 

Dne 22. 12. 2016 vydalo Ministeřstvo zdřavotnictví  Č R řozhodnutí  o přodlouz ení  akředitace přo 

specializac ní  vzde la va ní  le kař u  přo oboř „Radiologie a zobřazovací  metody“ na dals í ch 8 let.  

AKTIVITY V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ 

V řoce 2016 byla uzavř ena nova  Kolektivní  smlouva, její z  souc a stí  je i Mzdovy  př edpis, kteřy  upř esn uje 

syste m odme n ova ní  zame stnancu . Vy platní  teřmí n je nove  stanoven na 15. kalenda ř ní  den.  Vy me řa 

dovolene  c iní  minima lne  pe t ty dnu  v kalenda ř ní m řoce přo vs echny zame stnance. 

Nemocnice poskytuje zame stnancu m v přacovní m pome řu buď př í spe vek na penzijní  př ipojis te ní  se 

sta tní m př í spe vkem nebo př í spe vek na z ivotní  pojis te ní  az  do vy s e 600 Kc  me sí c ne . Podmí nkou 

poskytnutí  př í spe vku 600 Kc  je, z e zame stnanec se na sve m pojis te ní  sa m podí lí  nejme ne  c a stkou 300 Kc . 

V př í pade , z e se zame stnanec na sve m pojis te ní  podí lí  c a stkou niz s í , př í spe vek zame stnavatele bude 

dvojna sobkem c a stky zame stnance. Zame stnanec ma  na řok na př í spe vek zame stnavatele jiz  po ukonc ení  

zkus ební  doby a souc asne  musí  mí t sjedna n přacovní  pome ř minima lne  v řozsahu 0,5 u vazku. 

Nemocnice poskytuje zame stnanci př i odchodu do stařobní ho du chodu spojene ho se skonc ení m 

přacovní ho pome řu odme nu ve vy s i 15 000 Kc , v př í pade , z e ma  přacovní  u vazek minima lne  0,8 a je 

nepř etřz ite  zame stna n v nemocnici v de lce nejme ne  5 let k datu vzniku na řoku na stařobní  du chod. 

Nemocnice nabí zí  zame stnanci zajis te ní  nebo u hřadu přa vní ch sluz eb v na vaznosti na jake koliv soudní  

ř í zení  vedene  s ní m v souvislosti s vy konem přa ce přo zame stnavatele. S vy jimkou př í padu , kdy se 

přoka z e, z e jedna ní  zame stnance, kteře  je př edme tem soudní ho ř í zení , bylo u myslny m třestny m c inem, 

nebo z e zame stnanec pořus il sve  přacovní  povinnosti zavine ne  nebo jednal pod vlivem na vykove  la tky. 

Nabí dka samozř ejme  neplatí , pokud se jedna  o soudní  ř í zení  mezi zame stnancem a vlastní m 

zame stnavatelem. 
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Nemocnice vypla cí  př í spe vek az  3 000 Kc  me sí c ne  zame stnancu m zdřavotnicky ch přofesí , kteř í  nastoupí  

po mateř ske  nebo řodic ovske  dovolene  dle poz adavku zame stnavatele př ed dovřs ení m tř í  let ve ku 

př í slus ne ho dí te te. Podmí nkou vyplacení  je c eřpa ní  minima lní  doby dvou me sí cu  mateř ske  nebo 

řodic ovske  dovolene  s př í slus ny m dí te tem. Dals í  podmí nkou je přacovní  u vazek minima lne  0,5. 

Da le nemocnice poskytuje a na sledne  c tvřtletne  nabí jí  benefitní  kařty hodnotou 500 Kc  zame stnancu m, 

kteř í  mají  v nemocnici sjedna n přacovní  pome ř minima lne  v řozsahu 0,5 u vazku a souc asne  v př í slus ne m 

kalenda ř ní m c tvřtletí  řoku 2016 c inila u konkře tní ho zame stnance doba doc asne  přacovní  neschopnosti, 

kařante ny, mateř ske  nebo řodic ovske  dovolene , doba os etř ova ní  dí te te mlads í ho nez  10 let nebo jine ho 

c lena doma cnosti v př í padech podle § 39 za kona o nemocenske m pojis te ní  a doba pe c e o dí te  mlads í  nez  

10 let z du vodu  stanoveny ch v § 39 za kona o nemocenske m pojis te ní  (§ 191 za koní ku přa ce) maxima lne  

14 kalenda ř ní ch dnu . Benefitní mi kařtami lze platit v s iřoke  sí ti obchodu  v oblasti: kultuřa, spořt, zdřaví , 

řekřeace a vzde la va ní . 

Nemocnice vypla cí  sta vají cí mu zame stnanci odme nu za zí ska ní  nove ho zame stnance – zdřavotní ka dle 

specificky ch podmí nek přo jednotlive  přacovní  kategořie zí skane ho zame stnance. 

Nemocnice přefeřuje u zdřavotnicky ch přofesí  uzaví řa ní  smlouvy na dobu neuřc itou v př í pade , z e př a ní  

zame stnance není  jine . 

Nemocnice da le podpořovala zvys ova ní  a přohlubova ní  kvalifikace fořmou př í přavy na zí ska ní  

specializovane  zpu sobilosti u le kař u , fořmou specializac ní ho vzde la va ní  u vs eobecny ch sesteř a 

zdřavotní ch labořantu  a fořmou kuřzu  u sanita ř u  a odbořny ch přacovní ku  v labořatořní ch metoda ch dle 

poz adavku  Vyhla s ky c . 99/2012 Sb. o poz adavcí ch na minima lní  peřsona lní  zabezpec ení  zdřavotní ch 

sluz eb. 

Od 1. 1. 2016 dos lo k navy s ení  mzdovy ch tařifu  o 5% v za vislosti na objemu financ ní ch přostř edku , kteře  

byly na toto navy s ení  v řa mci u hřadove  vyhla s ky poskytnuty, da le byl řozde len financ ní  objem ve vy s i 1% 

mzdovy ch tařifu  na vybřana  odde lení  dle na řoc nosti fořmou me sí c ní ho vy konnostní ho př í platku. 

Da le od 1. 7. 2016 dos lo k dals í mu navy s ení  mzdovy ch tařifu  o 5% v kategořii nele kař sky ch 

zdřavotnicky ch přacovní ku . 

POČTY LÉKAŘŮ 

K 31. 12. 2016 přacovalo v nemocnici 148 le kař u  se specializovanou zpu sobilostí , 31 le kař u  s ceřtifika tem 

o absolvova ní  za kladní ho kmene př í slus ne ho specializac ní ho obořu a 34 le kař u  s odbořnou zpu sobilostí . 

AKTIVITY V OBLASTI  BOZP A PO 

V oblasti bezpec nosti přa ce a poz a řní  ochřany byl zřealizova n př echod na e-leařningovou fořmu s kolení , 

coz  př ineslo zefektivne ní  přa ce a hlavne  komfořtní  ř es ení  přo tuřnusove  zame stnance, kteř í  tvoř í  velkou 

c a st peřsona lu ONN. 

V řa mci př í přavy na SAK musel technicky  u sek řealizovat jak př í me  ořganizac ní  zme ny střuktuřy u seku, 

tak i zme ny v oblasti syste mu přa ce, zejme na v c a sti vytvoř ení  a doplne ní  př edpisu  a na sledne  kontřolní  

c innosti. 
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AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

V řa mci odpadove ho hospoda ř ství  bylo zajis te no plne ní  dle vyhl. c . 83/2016 Sb. o nakla da ní  s odpady, a 

to př edevs í m v oznac ova ní  na dob na odpad a pytlu  s nebezpec ny m odpadem v řa mci cele  Oblastní  

nemocnice Na chod a.s. V řoce 2016 vypřodukovala ONN celkem 433 tun odpadu, z c ehoz  255,5 tun tvoř il 

nebezpec ny  zdřavotnicky  odpad. Na klady na likvidaci c inily ví ce nez  2 mil. Kc . 

Byla přovedena opatř ení , vc etne  auditní  c innosti, ke zleps ení  stavu implementace poz adavku  a 

přohloubení  přocesu  tř í de ní  a evidence odpadu  v řa mci cele  ONN. Da le přobí ha  přohlubova ní  a 

sjednocova ní  přocesu  ty kají cí ch se odpadove ho hospoda ř ství . 

Přobe hla opřava zastařaly ch c a stí  c istí řny odpadní ch vod přo lokalitu nemocnice Rychnov řekonstřukcí  

na syste m diskove ho přovzdus ne ní . Toto bylo řealizova no z přostř edku  KHK. Př edme tny m za sahem dos lo 

ke zkvalitne ní  přocesu c is te ní . 

Nemocnice na za klade  poskytnute  dotace z přostř edku  KHK řealizovala take  přojekty zateplení  tř í  budov 

ONN. Na za klade  te chto přojektu  podal KHK z a dosti o dotace na zateplení  budov. 

V jednotlivy ch ařea lech da le přobí hala u dřz ba zelene , vc etne  kultivace neudřz ovany ch c a stí . Přobe hly 

přoř ezy a u dřz ba střomu  ve vs ech lokalita ch, tak aby neohřoz ovaly pohybují cí  se osoby a maxima lne  

zkvalitnily stav zelene . 

Nemocnice přacuje na př í přave  z a dostí  o dotaci na ozelene ní  ařea lu . Tato akce da le zkvalitní  přostř edí  

v ařea lech a př ispe je take  ke zkvalitne ní  z ivotní ho přostř edí  v jednotlivy ch me stech. 

Nemocnice přo budovy ve vs ech lokalita ch vypřacovala legislativou poz adovane  eneřgeticke  audity budov. 

AKTIVITY V OBLASTI KVALITY A BEZPEČNOSTI ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 

V souvislosti s př í přavou ONN na akředitaci Spojenou akředitac ní  komisí  dos lo v řoce 2016 k řozs í ř ení  

ty mu přacovní ku  Odbořu ř í zení  kvality. V  souc asne  dobe  zde přacuje 1 le kař  a 3 nele kař i. ONN nada le 

pokřac uje v elektřonicke m syste mu hla s ení  nez a doucí ch uda lostí , vy stupy jsou zpřacova va ny ve 

c tvřtletní ch inteřvalech a vy sledky přavidelne  zveř ejn ova ny na Intřanetu. U za vaz ny ch nez a doucí ch 

uda lostí  je vz dy přovedena koř enova  analy za.  

V řoce 2016 se ONN př ipojila k ankete  Nejleps í  nemocnice 2016. V kategořii „Hospitalizovaní  pacienti“ a 

„Ambulantní  pacienti“ se ONN v řa mci Křa lovehřadecke ho křaje ONN umí stila na dřuhe m mí ste  a 

v kategořii „Zame stnanci“ zví te zila. V me sí cí ch přosinec 2016 az  leden 2017 přobe hlo elektřonickou 

fořmou inteřní  sledova ní  spokojenosti ambulantní ch a hospitalizovany ch pacientu . 

Přo veř ejnost i přo zame stnance byl zaveden Přogřam podpořy zdřaví . V řa mci tohoto přojektu byly 

ořganizova ny dny ve novane  vybřane  přoblematice - přo veř ejnost: Den hypeřtenze, Den diabetu, Den 

melanomu, Den seniořu , Ty den kojení  a přo zame stnance: Den hygieny řukou. 

V řa mci př í přavy řeakředitace přacovis ť přacují cí ch s Konceptem baza lní  stimulace přobe hl v listopadu 

ceřtifikovany  kuřz Baza lní  stimulace, kteře ho se zu c astnilo 24 zame stnancu . Vlastní  řeakředitace byla 

napla nova na na leden 2017.  

Zame stnanci ONN se zu c astnili s kolení  zame ř eny ch na zleps ení  kvality os etř ovatelske  pe c e: převence 

dekubitu , řehabilitac ní  os etř ova ní , hygienicka  dezinfekce řukou, řezořtní  bezpec nostní  cí le, 
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kařdiopulmona lní  řesuscitace, pouz ití  omezovací ch přostř edku , u skalí  přeanalyticke  fa ze labořatořní ho 

vzořku. 

Od ledna řoku 2016 přobí ha  vstupní  s kolení  nove  nastupují cí ch zame stnancu . Vz dy přvní  přacovní  den 

v kaz de m me sí ci absolvují  sezna mení  s jednotlivy mi přovozy ONN a s kolení  nezbytna  přo zaha jení  vy konu 

přa ce. 

V přu be hu dřuhe ho pololetí  byla dokonc ena př í přava z a dosti o akředitaci přakticke  c a sti vy uky 

Pomatuřitní ho specializac ní ho vzde la va ní  v obořu: Intenzivní  pe c e (odbořny  modul c . 5) a ve spolupřa ci 

s Evangelickou akademií  Na chod byla zaha jena př í přava akředitace kvalifikac ní ho kuřzu Sanita ř .  

Za u c elem zkvalitne ní  pe c e o hospitalizovane  pacienty byla odde lení  - chiřuřgicke , inteřní , LDN Jařome ř , 

neuřologicke , ORL a uřologicke  vybavena novy mi lu z ky a pacientsky mi stolky. Na vytipovana  přacovis te  

byly da le nakoupeny př evazove , le kove  vozí ky, instřumentac ní  stolky, sedac ky a leha tka přo pacienty, 

kř esla a dals í  vybavení . 

AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE 

V Oblastní  nemocnici Na chod a.s. přobí hala v řoce 2016 klinicka  hodnocení  huma nní ch le c ivy ch 

př í přavku  v souladu se za konem c . 378/2007 Sb., o le c ivech v platne m zne ní . 

V Oblastní  nemocnici Na chod a.s. se  přova dí  př es 12 klinicky ch hodnocení  le c iv ve spolupřa ci s 

Křa love hřadeckou le ka řnou a.s.  Čelkem se na nich podí lí  okolo 25 přacovní ku .  

Klinicka  hodnocení  le c iv, kteřa  se přova dí , jsou př eva z ne  zame ř ena  na onkologickou, neuřologickou a 

kařdiologickou přoblematiku.  

Oblastní  nemocnice Na chod a.s. dí ky přogřesivní mu a autonomní mu př í stupu vedení  

nemocnice podpořuje přova de ní  klinicky ch hodnocení , neboť se jedna  o medicí nsky  př í nos přo pacienty, 

kteřy  př ina s í  nove  poznatky a za řoven  vyz aduje zodpove dnou přa ci od kaz de ho c lena ty mu. V neposlední  

ř ade  se jedna  o financ ní  př í nos, dí ky př esne mu sledova ní  a evidenci ma me moz nost vyuz í t financ ní  

přostř edky zpe tne . 

INFORMACE O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ 

Oblastní  nemocnice Na chod a.s. nenabyla vlastní  akcie. 

ZAHRANIČNÍ POBOČKA NEBO JINÁ ČÁST OBCHODNÍHO ZÁVODU 

Oblastní  nemocnice Na chod a.s. nema  v zahřanic í  z a dnou poboc ku nebo jinou c a st obchodní ho za vodu. 

V Na chode  dne 25. 5. 2017 

   

Ing. Zbyne k Čhote bořsky  

předseda představenstva 
 

Ing. Luka s  Hařtwich 

místopředseda představenstva 
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SMLUVNÍ STRANY - VYMEZENÍ PROPOJENÝCH OSOB 

Královéhradecký kraj se sí dlem Pivovařske  na me stí  1245, 500 03 Hřadec Křa love , IČ : 70889546  

– nepř í mo ovla dají cí  osoba, jediny  akciona ř  spolec nosti Zdřavotnicky  holding Křa love hřadecke ho křaje 

a.s.,  

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s. se sí dlem Pospí s ilova 365, 500 03 Hřadec Křa love , 

IČ : 25997556, zapsany  v obchodní m řejstř í ku vedene m Křajsky m soudem v Hřadci Křa love  v oddí lu B, 

vloz ka 2321 

– jediny  akciona ř  spolec nosti Oblastní  nemocnice Na chod a.s., př í mo ovla dají cí  osoba od 28. listopadu 

2005 

a 

Oblastní nemocnice Náchod a. s. – ovla dana  osoba a zpřacovatel zpřa vy,  

se sí dlem Puřkyn ova 446, 547 69 Na chod, IČ : 26000202, zapsana  v obchodní m řejstř í ku vedene m 

Křajsky m soudem v Hřadci Křa love  v oddí lu B, vloz ka 2333, 

a ostatní  osoby ovla dane  stejnou ovla dají cí  osobou: 

Královéhradecká lékárna a.s., se sí dlem Veveřkova 1343/1, Přaz ske  Př edme stí , 500 02 Hřadec Křa love , 

IČ : 27530981, zapsana  v obchodní m řejstř í ku vedene m Křajsky m soudem v Hřadci Křa love  v oddí lu B, 

vloz ka 2721, 

Oblastní nemocnice Trutnov a. s., se sí dlem M. Gořke ho 77, 541 21 Třutnov, IČ : 26000237, zapsana  

v obchodní m řejstř í ku vedene m Křajsky m soudem v Hřadci Křa love  v oddí lu B, vloz ka 2334, 

Oblastní nemocnice Jičín a. s., se sí dlem Bolzanova 512, 506 43 Jic í n, IČ : 26001551, zapsana  

v obchodní m řejstř í ku vedene m Křajsky m soudem v Hřadci Křa love  v oddí lu B, vloz ka 2328, 

Městská nemocnice Dvůr Králové a.s., se sí dlem Vřchlicke ho 1504, 544 01 Dvu ř Křa love  nad Labem, IČ : 

25262238, zapsana  v obchodní m řejstř í ku vedene m Křajsky m soudem v Hřadci Křa love  v oddí lu B, vloz ka 

1584, 

Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o., se sí dlem Pospí s ilova 365, 500 03 Hřadec Křa love , IČ : 281 

81 662, zapsana  v obchodní m řejstř í ku vedene m Křajsky m soudem v Hřadci Křa love  v oddí lu Č, vloz ka 

28241.  
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VYMEZENÍ UZAVŘENÝCH SMLUV A POSKYTNUTÝCH PLNĚNÍ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 

 

Královéhradecký kraj: 

Na jemní  smlouva ze dne 1. 10. 2010 na dobu neuřc itou mezi Křa love hřadecky m křajem (přonají matel) a 

Oblastní  nemocnicí  Na chod a.s. (na jemce). Př edme tem na jmu je nemovity  majetek specifikovany  

v př í loha ch smluv a upřaveny  dodatky. Čelkove  na jemne  za řok 2016 c iní  11 606 tis. Kc . 

S Křa love hřadecky m křajem byla uzavř ena v Hřadci Křa love  dne 17. 2. 2016 Smlouva o za vazku veř ejne  

sluz by a podmí nka ch poskytnutí  vyřovna vací  platby za plne ní  za vazku veř ejne  sluz by. Platnost smlouvy 

je do 31. 12. 2025. 

S Křa love hřadecky m křajem byla da le uzavř ena dne 25. 10. 2016 Smlouva o poskytnutí  mimoř a dne  

vyřovna vací  platby za plne ní  za vazku veř ejne  sluz by v letech 2010 - 2015 ve vy s i 10 950 730,- Kc . 

Mimoř a dna  vyřovna vací  platba byla schva lena Zastupitelstvem KHK dne 3. 10. 2016. 

Oblastní  nemocnice Na chod a.s. obdřz ela od Křa love hřadecke ho křaje neinvestic ní  dotace v celkove  vy s i 

69 923 tis. Kc . Z toho c iní  mimoř a dna  vyřovna vací  platba c a stku ve vy s i 10 951 tis. Kc  na c a stec ne  

vyřovna ní  řozdí lu mezi na klady za plne ní  za vazku veř ejne  sluz by v letech 2010 - 2015. Neinvestic ní  

dotace byly v řoce 2016 plne  vyc eřpa ny. 

V období  řoku 2016 př ijala Oblastní  nemocnice Na chod a.s. od Křa love hřadecke ho křaje investic ní  dotace 

ve vy s i 601 tis. Kc . Investic ní  dotace nebyly v řoce 2016 plne  vyc eřpa ny. Vyc eřpa no bylo 539 tis. Kc , 62 tis. 

Kc  bylo vřa ceno. 

Dohoda o centřa lní m zada va ní  mezi Křa love hřadecky m křajem (centřa lní  zadavatel) a Oblastní  nemocnicí  

Na chod a.s.. (zadavatel) ze dne 18. 10. 2016. Př edme tem dohody je zajis te ní  nejvy hodne js í ho 

poskytovatele pevny ch telekomunikac ní ch sluz eb. 

S Křa love hřadecky m křajem byly uzavř eny da le dne 5. 8. 2015 Dohody o centřa lní m zada va ní  na uzavř ení  

řa mcove  smlouvy na poskytova ní  mobilní ch telekomunikac ní ch sluz eb a da le na poskytova ní  tiskovy ch 

sluz eb.  

Ze dne 29. 6. 2015 Dohoda o centřa lní m zada va ní  na přovedení  zada vací ho ř í zení  a zada ní  veř ejne  

zaka zky, kde př edme tem je za vazek Čentřa lní ho zadavatele (Křa love hřadecke ho křaje) na doda vku 

elektřicke  eneřgie a zemní ho plynu přo řok 2016 a 2017. 

Smlouva ze dne 29. 7. 2016 o pařtneřství  za u c elem př í přavy přojektu „Nemocnic ní  infořmac ní  syste m 

Křa love hřadecke ho křaje“ uzavř ena  s Křa love hřadecky m křajem, Zdřavotnicky m holdingem 

Křa love hřadecke ho křaje a.s. a jí m ovla dany mi nemocnicemi a Čentřem investic, řozvoje a inovací  za 

u c elem spolupřa ce př i př í přave  a zpřacova ní  Studie přoveditelnosti a Přojektu. Platnost smlouvy na dobu 

uřc itou, maxima lne  do 30. 6. 2017. 

Smlouva ze dne 3. 11. 2016 o pařtneřství  za u c elem řealizace přojektu „Nemocnic ní  infořmac ní  syste m 

Křa love hřadecke ho křaje“ uzavř ena  s Křa love hřadecky m křajem, Zdřavotnicky m holdingem 

Křa love hřadecke ho křaje a.s. a jí m ovla dany mi nemocnicemi a Čentřem investic, řozvoje a inovací  za 

u c elem spolupřa ce př i řealizaci a udřz itelnosti Přojektu. Platnost smlouvy je do doby naplne ní  př edme tu 

smlouvy. 
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Smlouva ze dne 30. 12. 2016 o pařtneřství  za u c elem př í přavy přojektu Rozvoj datove ho skladu a BI 

Křa love hřadecke ho křaje uzavř ena  s Křa love hřadecky m křajem, Zdřavotnicky m holdingem 

Křa love hřadecke ho křaje a.s. a jí m ovla dany mi nemocnicemi a Čentřem investic, řozvoje a inovací  za 

u c elem spolupřa ce př i př í přave  podkladu  a zpřacova ní  Studie přoveditelnosti Přojektu a z a dosti o 

podpořu Přojektu. Platnost smlouvy je do doby naplne ní  př edme tu smlouvy, maxima lne  do 31. 12. 2017. 

Smlouva o postoupení  přa v k přojektove  dokumentaci NIP, DIOP, JIP, LNP Břoumov s Křa love hřadecky m 

křajem a INS spol. s ř.o. ze dne 8. 11. 2016. 

Smlouva o poskytnutí  dotace z řozpoc tu KHK ze dne 11. 4. 2016 ke sní z ení  eneřgeticke  na řoc nosti budov 

a Dodatek c . 1 ze dne 25. 10. 2016 k te to Smlouve , kde př edme tem je sní z ení  eneřgeticke  na řoc nosti 

nemocnice Břoumov a Rychnov nad Kne z nou. 

Smlouva s Křa love hřadecky m křajem ze dne 30. 6. 2016 o u hřade  ne kteřy ch na kladu  vznikly ch 

v souvislosti s př í přavou investic ní  akce Oblastní  nemocnice Na chod – I. etapa modeřnizace a vy stavby. 

Smlouva s Křa love hřadecky m křajem o vy pu jc ce hmotne ho majetku ze dne 18. 12. 2007. 

Smlouva s Křa love hřadecky m křajem ze dne 30. 7. 2015 o vy pu jc ce lu z kovy ch monitořu , telemetřicky ch 

vysí lac u  a centřa lní ho monitořu JIP na dobu neuřc itou. 

Dodatek c . 4 ze dne 3. 5. 2016 ke Smlouve  o vy pu jc ce ze dne 30. 7. 2015, kteřy  obsahuje novou podobu 

př í lohy s inventuřní m soupisem dlouhodobe ho a dřobne ho majetku.  

Smlouva o vy pu jc ce s Křa love hřadecky m křajem ze dne 11. 5. 2016 na hmotny  majetek dle př í loh. 

Dodatek c . 1 ke Smlouve  o vy pu jc ce ze dne 11. 5. 2016, kde docha zí  ke zme ne  př edme tu vy pu jc ky. 

Smlouva o vy pu jc ce s Křa love hřadecky m křajem ze dne 16. 9. 2016 na dlouhodoby  a dřobny  majetek dle 

př í loh. Platnost do 31. 12. 2019. 

Kupní  smlouva s Křa love hřadecky m křajem ze dne 11. 5. 2016 na hmotny  majetek – vybavení  opeřac ní ch 

sa lu . 

Dařovací  smlouva s Křa love hřadecky m křajem ze dne 24. 5. 2016 na sanitní  vozidlo VW Třanspořteř. 

 

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s. 

Smlouva o upsa ní  akcií . Zvy s ení  majetkove  u c asti spolec nosti Zdřavotnicky  holding Křa love hřadecke ho 

křaje a.s. ve spolec nosti Oblastní  nemocnice Na chod a.s. pene z ity mi vklady, kdy dos lo k navy s ení  

za kladní ho kapita lu spolec nosti o 9 750 000,- Kc . Uzavř ení  te to Smlouvy bylo schva leno Usnesení m 

Př edstavenstva spolec nosti Zdřavotnicky  holding Křa love hřadecke ho křaje a.s. ze dne 29. 6. 2016. 

Byly uzavř eny na jemní  smlouvy mezi Zdřavotnicky m holdingem Křa love hřadecke ho křaje a.s. 

(přonají matel) a Oblastní  nemocnicí  Na chod a.s. (na jemce) na na jem movity ch ve cí , zdřavotnicky ch 

př í střoju , kteře  jsou ve vlastnictví  Zdřavotnicke ho holdingu Křa love hřadecke ho křaje a.s. Čelkove  řoc ní  

na jemne  c iní  8 251 tis. Kc  vc . 21 % DPH. 



ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU, OVLÁDANOU 
OSOBOU A OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2016 

40 

 

Smlouva o za pu jc ce mezi Zdřavotnicky m holdingem Křa love hřadecke ho křaje a.s. (zapu jc itel) a Oblastní  

nemocnicí  Na chod a.s. (vydluz itel) ze dne 10. 6. 2014. Př edme tem je pene z ita  za pu jc ka ve vy s i 4 990 tis. 

Kc  na na kup př í střojove  techniky. 

Dohoda o ukonc ení  smlouvy o na jmu movite  ve ci (videogastřoskop Olympus) od Zdřavotnicke ho holdingu 

Křa love hřadecke ho křaje a.s. od 1. 7. 2007 do 1. 4. 2016. 

Smlouva o zajis te ní  seřvisní  podpořy přovozu IS OpenLims ze dne 30. 3. 2012 od Zdřavotnicke ho holdingu 

Křa love hřadecke ho křaje a.s. jako dodavatele ode dne 1. 4. 2012 do 31. 3. 2016.  

Smlouvy se Zdřavotnicky m holdingem Křa love hřadecke ho křaje a.s. ze dne 12. 2. 2015 o vy pu jc ce zboz í  

potř ebne ho k př ipojení  a fungova ní  sí te  WAN a o c a stec ne  u hřade  na kladu  souvisejí cí ch s přovozem 

přiva tní  datove  sí te  WAN. 

Dodatek c . 1 ke Smlouve  o c a stec ne  u hřade  na kladu  souvisejí cí ch s přovozem přogřamove ho vybavení  

NeOS WIN a NeOS WEB ze dne 10. 11. 2015. Dodatek c . 1 ke Smlouve  o u hřade  na kladu  na zajis te ní  tvořby, 

u dřz by a distřibuce elektřonicky ch katalogu  labořatořní ho mateřia lu ze dne 10. 11. 2015 s platností  do 

31. 12. 2016. 

Smlouva se Zdřavotnicky m holdingem Křa love hřadecke ho křaje a.s. o poskytova ní  u c etnicky ch sluz eb ze 

dne 1. 10. 2006 na dobu neuřc itou. 

Dodatek c . 1 ze dne 15. 7. 2016 k te to Smlouve , kde př edme tem je zme na ceny za u c etnicke  sluz by od 

1. 7. 2016 v c a stce 10 000,- Kc  + DPH me sí c ne . 

Se Zdřavotnicky m holdingem Křa love hřadecke ho křaje a.s. jako poskytovatelem byly uzavř eny Smlouvy o 

poskytova ní  sluz eb: 

 ekonomicke ho infořmac ní ho syste mu FEIS, u c innost od 1. 1. 2011 

 mzdove ho a peřsona lní ho přogřamu MS NAV Webcom, u c innost od 1. 10. 2010 

 infořmac ní ho syste mu FAMA přo oblast Spřa vy zdřavotnicky ch přostř edku , u c innost od 

1. 1. 2011 

 aplikac ní ho přogřamove ho vybavení  LIS, u c innost od 1. 1. 2011 

Smlouva o poskytova ní  sluz eb ekonomicke ho infořmac ní ho syste mu FEIS a mzdove ho a peřsona lní ho 

přogřamu MS NAV, kde je Zdřavotnicky  holding Křa love hřadecke ho křaje a.s. jako objednatel, Oblastní  

nemocnice Na chod a.s. jako poskytovatel a uz ivatele  jsou Oblastní  nemocnice Třutnov a.s., Oblastní  

nemocnice Jic í n a.s. a Me stska  nemocnice Dvu ř Křa love . 

Smlouva o centřalizovane m zada va ní  ze dne 21. 7. 2015, kde je př edme tem u přava vza jemny ch přa v a 

povinností  Čentřa lní ho zadavatele (Zdřavotnicky  holding Křa love hřadecke ho křaje a.s.) a Pove ř ují cí ch 

zadavatelu  (Oblastní  nemocnice Na chod a.s.) k tř etí m osoba m a k sobe  navza jem v souvislosti 

s centřalizovany m zada ní m veř ejne  zaka zky na sluz by s na zvem „Logisticke  sluz by přo zdřavotnicka  

zař í zení  Křa love hřadecke ho křaje“. 

Smlouva o centřalizovane m zada va ní  ze dne 23. 5. 2016, kde je př edme tem u přava vza jemny ch přa v a 

povinností  v souvislosti s centřalizovany m zada ní m veř ejne  zaka zky na sluz by s na zvem „Doda vky 

medicina lní ch plynu  a technicky ch plynu “. 
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Smlouva o hodnocení  kvality a bezpec í  poskytova ní  zdřavotní ch sluz eb nemocnic Zdřavotnicke ho 

holdingu Křa love hřadecke ho křaje a.s., mezi Zdřavotnicky m holdingem Křa love hřadecke ho křaje a.s. a 

Spojenou akředitac ní  komisí , o.p.s. ze dne 27. 8. 2015 do 31. 12. 2016. Př edme tem je za vazek akředitac ní  

komise př ipřavit přovedení  a přove st přo jednotlive  poskytovatele zdřavotní ch sluz eb dí lo spoc í vají cí  ve 

smyslu § 98 a na sledne ho za kona o zdřavotní ch sluz ba ch v hodnocení  kvality a bezpec í  poskytovany ch 

zdřavotní ch sluz eb a c inností  s tí m souvisejí cí ch a vyda ní  ceřtifika tu kvality a bezpec í  a za ve řec ne  zpřa vy 

nebo pí semne ho ozna mení  o nesplne ní  podmí nek přo vyda ní  ceřtifika tu. Akředitac ní  komise se zavazuje 

přove st exteřní  hodnocení  kvality a bezpec í  nejpozde ji do 31. 12. 2016. Čena plne ní  c iní  359 000,- Kc  bez 

DPH. 

Smlouva o vy konu funkce c lena př edstavenstva ze dne 29. 4. 2015. Odme na c lena př edstavenstva c iní  

me sí c ne  35 tis. Kc  bez DPH. 

Dohoda c . 7 ze dne 9. 4. 2015 o přodlouz ení  podna jemní  smlouvy nebytovy ch přostoř v Nemocnici 

Břoumov do 30. 6. 2016. 

Dohoda c . 8 ze dne 1. 11. 2016 o přodlouz ení  platnosti smlouvy o podna jmu nebytovy ch přostoř 

v Břoumove  do 30. 9. 2016. 

Dodatek c . 3 ze dne 30. 6. 2016 ke Smlouve  podna jemní  z 30. 9. 2009, kde př edme tem je zme na doby 

třva ní  podna jmu do 30. 9. 2016. 

Dve  Smlouvy ze dne 12. 12. 2016 o podna jmu přostoř slouz í cí ch podnika ní  v Nemocnici Břoumov dle 

př í loh s platností  od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2018. 

 

Královéhradecká lékárna a.s.  

Ra mcova  kupní  smlouva s Křa love hřadeckou le ka řnou a.s. (přoda vají cí ) a Oblastní  nemocnicí  Na chod a.s. 

(kupují cí ) na doda vky le c iv, zdřavotnicky ch přostř edku  a labořatořní ho mateřia lu ze dne 1. 9. 2008. 

Čelkovy  objem doda vek za řok 2016 c iní  51 481 tis. Kc  vc . DPH. 

S Křa love hřadeckou le ka řnou a.s. byla dne 31. 12. 2012 uzavř ena Smlouva o poskytnutí  financ ní ho 

bonusu za na kup zboz í  vc etne  Dodatku  uzavř eny ch v řoce 2016, kde docha zí  vz dy k ukonc ení  a nahřazení  

př í lohy.  

Smlouva o poskytnutí  financ ní ho bonusu ze dne 29. 8. 2016, kteřa  řus í  Smlouvu z řoku 2012. 

Smlouva o poskytnutí  financ ní ho bonusu ze dne 31. 10. 2016. 

Dodatek ze dne 1. 1. 2015 ke Smlouve  o spolupřa ci s Křa love hřadeckou le ka řnou ze dne 1. 10. 2012, 

př edme tem je doplne ní , z e př í loha c . 3 a 4 se nahřazuje kvařta lne  elektřonickou fořmou. 

S Křa love hřadeckou le ka řnou a.s. byla uzavř ena Smlouva o podna jmu ze dne 28. 3. 2014 za u c elem 

přovozova ní  le ka řenske  pe c e v nesta tní m zdřavotnicke m zař í zení . Platnost od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2024. 

S Křa love hřadeckou le ka řnou a.s. byla uzavř ena Podna jemní  smlouva na nebytove  přostořy uřc ene  

k přovozova ní  le ka řny v Břoumove  s u c inností  od 1. 12. 2011. Upřaveno Dodatkem c . 1 ze dne 

29. 10. 2014 s u c inností  od 1. 12. 2014 do 30. 11. 2024. 
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S Křa love hřadeckou le ka řnou a.s. byla dne 22. 8. 2011 uzavř ena Podna jemní  smlouva na nebytove  

přostořy uřc ene  k přovozova ní  le ka řny v Rychnove  nad Kne z nou. Upřaveno Dodatkem c . 1 ze dne 

29. 10. 2014 s u c inností  od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2024. 

Dařovací  smlouva od Křa love hřadecke  le ka řny a.s., kde př edme tem je financ ní  dař na poř í zení  

dialyzac ní ho př í střoje v c a stce 137 940,- Kc  ze dne 24. 6. 2016. 

Kupní  smlouva s Křa love hřadeckou le ka řnou a.s., kde př edme tem je na kup dialyzac ní ho př í střoje v c a stce 

137 940,- Kc  ze dne 24. 6. 2016. 

Smlouva s Křa love hřadeckou le ka řnou a.s. ze dne 19. 10. 2016 o poskytova ní  sluz eb př i klinicke m 

hodnocení  le c iv. Odme na le ka řne  c iní  1 500,- Kc  + DPH za kaz dou př ijatou za silku le c iva. 

Ra mcova  smlouva s Křa love hřadeckou le ka řnou a.s. o zajis te ní  testova ní  kvality medicina lní ho vzduchu 

ze dne 1. 5. 2011 na dobu neuřc itou. Dodatek c . 1 k te to smlouve  ze dne 22. 12. 2014.  

Ra mcova  smlouva o dí lo s Křa love hřadeckou le ka řnou a.s. jako objednatel ze dne 11. 6. 2014. Př edme tem 

je steřilizace mateřia lu . 

Př í kazní  smlouva s Křa love hřadeckou le ka řnou a.s. jako př í kazce ze dne 11. 6. 2014. Oblastní  nemocnice 

Na chod a.s. zajis ťuje za lez itosti souvisejí cí  s likvidací  nebezpec ne ho odpadu.  

Smlouva s Křa love hřadeckou le ka řnou a.s. jako objednatele o umí ste ní  přezentac ní ho zař í zení  ze dne 

31. 12. 2013. Dodatek c . 1 k te to smlouve  ze dne 31. 3. 2014. 

 

Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.  

Kupní  smlouva uzavř ena  s Čentřa lní  zdřavotnickou zadavatelskou s.ř.o. na doda vky zdřavotnicke ho 

mateřia lu v řa mci centřa lní ho za sobova ní  nemocnic v celkove m objemu za řok 2016 ve vy s i 92 312 tis. Kc  

vc . DPH.  

Smlouva s Čentřa lní  zdřavotnickou zadavatelskou s.ř.o. o centřalizovane m zada va ní  ze dne 19. 2. 2014 

na dobu neuřc itou. 

 

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.  

Na kup křevní ch vy řobku  od Oblastní  nemocnice Třutnov a.s. - c a stka plne ní  39 195,- Kc . 

Poskytnutí  zdřavotní ch vy konu  přo Oblastní  nemocnici Třutnov a.s. - c a stka plne ní  21 938,54 Kc . 
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Oblastní nemocnice Jičín a.s.  

Na kup křevní ch vy řobku  od Oblastní  nemocnice Jic í n a.s. - c a stka plne ní  14 080,- Kc . 

Přodej mzdovy ch oba lek přo Oblastní  nemocnici Jic í n a.s. - c a stka plne ní  15 798 Kc . 

Přodej křevní ch vy řobku  do Oblastní  nemocnice Jic í n a.s. - c a stka plne ní  49 312,40 Kc . 

 

Městská nemocnice Dvůr Králové a.s. 

Přodej křevní ch vy řobku  do Me stske  nemocnice Dvu ř Křa love  nad Labem a.s. - c a stka plne ní  4 931,24 Kc . 

Poskytnutí  zdřavotní ch vy konu  přo Me stskou nemocnici Dvu ř Křa love  nad Labem a.s. - c a stka plne ní  

1 726,32 Kc . 

 

 

Spolec nost Oblastní  nemocnice Na chod a.s. neuc inila z a dny  dals í  jiny  přa vní  u kon v za jmu přopojeny ch 

osob, ani nepř ijala a neuskutec nila z a dna  ostatní  opatř ení  v za jmu nebo na popud přopojeny ch osob. 

Vs echny popisovane  smluvní  vztahy a třansakce byly uzavř eny za obvykly ch smluvní ch podmí nek, 

př ic emz  sjednana  a poskytnuta  plne ní  nebo přotiplne ní  odpoví dají  podmí nka m obvykle ho obchodní ho 

styku. 

 

 

 

V Na chode  dne 31. 3. 2017 

 

 

 

   

Ing. Zbyne k Čhote bořsky  

předseda představenstva 
 

Ing. Luka s  Hařtwich 

místopředseda představenstva 
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Oblastní  nemocnice Na chod a. s. 

Puřkyn ova 446 

547 69 Na chod 

IČO 26000202 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ 
ZÁVĚRKY K 31. 12. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: RNDr. Bc. Jan Mach 

V Náchodě dne 25. 5. 2017. 
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1 Účetní období 

Tato ř a dna  u c etní  za ve řka byla zpřacova na za u c etní  období  od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.  

2 Vznik účetní jednotky 

Oblastní  nemocnice Na chod a. s. byla zapsa na do obchodní ho řejstř í ku vedene ho u Křajske ho soudu 

v Hřadci Křa love  v oddí lu B, vloz ce c í slo 2333 dne 12. 11. 2003. 

3 Předmět podnikání: 

 poskytova ní  zdřavotní ch sluz eb podle za kona c . 372/2011 Sb., o zdřavotní ch sluz ba ch 

 c innost u c etní ch pořadcu , vedení  u c etnictví , vedení  dan ove  evidence 

 vy řoba, obchod a sluz by neuvedene  v př í loha ch 1 az  3 z ivnostenske ho za kona 

4 Změny a dodatky provedené v období v zápisu do obchodního rejstříku 

Na za klade  Usnesení  jedine ho akciona ř e ze dne 23. 6. 2016 dos lo ke sní z ení  za kladní ho kapita lu o 

58.084.000,- Kc  za u c elem u hřady ztřa ty spolec nosti minuly ch let. Do OR zapsa no dne 20. 7. 2016. 

Čelkovy  za kladní  kapita l spolec nosti byl sní z en na 53.616.000,- Kc . Do OR zapsa no dne 20. 7. 2016. 

Na za klade  Usnesení  jedine ho akciona ř e ze dne 29. 6. 2016 dos lo ke zvy s ení  za kladní ho kapita lu o 

9.750.000,- Kc . Do OR zapsa no dne 17. 8. 2016. 

Čelkovy  za kladní  kapita l spolec nosti je 63.366.000,- Kc . Do OR zapsa no dne 17. 8. 2016. 

5 Představenstvo a dozorčí rada k 31. 12. 2016 

Př edseda př edstavenstva:   Ing. Zbyne k Čhote bořsky  

Mí stopř edseda př edstavenstva:   Ing. Luka s  Hařtwich 

Č len př edstavenstva:                   Zdřavotnicky  holding Křa love hřadecke ho křaje a.s. 

Zdřavotnicky  holding Křa love hřadecke ho křaje a.s. zastupuje př i vy konu funkce Ing. Zuzana Bařtos ova . 

Spolec nost zastupuje samostatne  př edseda nebo mí stopř edseda př edstavenstva. 

 

Př edseda dozořc í  řady:    JUDř. Miřoslav Antl 

Č len dozořc í  řady:    Ing. Jiř í  Hanus  

Č len dozořc í  řady:   Eva Smolova  

Č len dozořc í  řady:   MUDř. Leos  Vobořní k 

Č len dozořc í  řady:   MUDř. Antoní n Housa 

Č len dozořc í  řady:   MUDř. Mařcel Mařs í k 
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6 Základní kapitál, akcionářská struktura  

Za kladní  kapita l k 31. 12. 2016 c inil 63.366.000,- Kc  a byl řozvřz en na 1.057 kusu  kmenovy ch akcií  na 

jme no ve jmenovite  hodnote  48 tis. Kc , 6 kusu  kmenovy ch akcií  na jme no ve jmenovite  hodnote  480 tis. 

Kc , 90 kusu  kmenovy ch akcií  na jme no ve jmenovite  hodnote  100 tis. Kc  a 15 kusu  kmenovy ch akcií  na 

jme no ve jmenovite  hodnote  50 tis. Kc .  

Akcie byly upsa ny jediny m akciona ř em spolec nosti. Za kladní  kapita l byl plne  splacen. 

Jediny m akciona ř em spolec nosti je Zdřavotnicky  holding Křa love hřadecke ho křaje, a.s.  

Spolec nost jako osoba ř í zena  uzavř ela dne 28. 8. 2006 se Zdřavotnicky m holdingem Křa love hřadecke ho 

křaje a.s. ovla dací  smlouvu. Ovla dací  smlouva byla publikova na v Obchodní m ve stní ku dne 30. 8. 2006. 

Ovla dací  smlouva byla Dohodou o ukonc ení  ovla dací  smlouvy ukonc ena k 31. 12. 2010. 

Spolec nost nema  uzavř enu smlouvu o př evodech zisku.  

7 Účetní jednotky, v nichž má společnost podstatný nebo rozhodující vliv 

K 31. 12. 2016 neme la spolec nost Oblastní  nemocnice Na chod a.s. z a dnou majetkovou u c ast v jine  

spolec nosti. 

8 Zahájení činnosti 

Č innost Oblastní  nemocnice Na chod a. s. byla zaha jena k 1. 1. 2004, kdy nabylo platnosti řozhodnutí  o 

řegistřaci nesta tní ho zdřavotnicke ho zař í zení . K 1. 1. 2004 byli do Oblastní  nemocnice Na chod a. s. 

př evedeni přacovní ci na za klade  dohody o delimitaci z Oblastní  nemocnice Na chod, př í spe vkove  

ořganizace Křa love hřadecke ho křaje. 

9 Popis organizační struktury 

Sche ma ořganizac ní  střuktuřy je uvedeno v př í loze c . 1. 

10 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, výše osobních nákladů, správní náklady 

    

Rok 2015 2016 

Le kař i 
182,89 178,22 

Fařmaceuti 
3,00 3,00 

§5+§6 
556,36 540,75 

§7-21a (Dí l 1) 
92,86 95,40 

§22-28 (Dí l 2) 
42,05 44,65 

§29-42 (Dí l 3) 
205,89 194,78 
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JOP SS  a VS  §43 
3,09 1,21 

THP 
95,29 107,49 

De lní ci 
77,49 104,54 

Přu me řny  př epoc teny  poc et zame stnancu  1.258,92 1.270,04 

§5+§6   vs eobecna  sestřa, pořodní  asistentka 

§7-21a   řadiologicky  asistent, zdřavotní  labořant, nutřic ní  teřapeut, zdřavotnicky  za chřana ř , 

eugoteřapeut 

§22-28   fyzioteřapeut, odbořny  přacovní k v labořatoř. metoda ch a v př í přave  le c ivy ch př í přavku , 

biomedic. inz eny ř 

§29-42   zdřavotnicky  asistent, os etř ovatel, labořatořní  přacovní k, sanita ř  

 

Rok 2015 2016 

Vy s e osobní ch na kladu  na zame stnance v tis. 

Kc  

628,731 686,271 

 

Odme ny c lenu m př edstavenstva a dozořc í  řady byly vyplaceny v období  od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 ve 

vy s i 2.059 tis. Kc .  

 

Oblastní  nemocnice Na chod a. s. nema  z a dne  penzijní  za vazky k by valy m c lenu m statuta řní ch a 

dozořc í ch ořga nu . 

 

Správní náklady v období od 1. 1. 2016 do 

31. 12. 2016 

 v tis. Kč 

 

osobní  na klady 42.754 

ostatní  spřa vní  na klady 18.864 

Čelkem 61.618 

11 Půjčky, úvěry členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů 

Oblastní  nemocnice Na chod a. s. neposkytla k 31. 12. 2016 z a dny  u ve ř, pu jc ku, zajis te ní  a ostatní  plne ní  

jak v pene z ní , tak v nepene z ní  fořme  osoba m, kteře  jsou statuta řní m ořga nem, c leny statuta řní ch nebo 

jiny ch ř í dí cí ch a dozořc í ch ořga nu  vc etne  by valy ch osob a c lenu  te chto ořga nu .  
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12 Informace o aplikaci obecných účetních zásad, o použitých účetních metodách, 
způsobech oceňování a odpisování  

Oblastní  nemocnice Na chod a. s. vede u c etnictví  v souladu se za konem c . 563/1991 Sb.,  

o u c etnictví , vyhla s kou c . 500/2002 Sb., kteřou se přova de jí  ne kteřa  ustanovení  za kona  

c . 563/1991 Sb., o u c etnictví , ve zne ní  pozde js í ch př edpisu , přo u c etní  jednotky, kteře  jsou podnikateli 

u c tují cí mi v soustave  podvojne ho u c etnictví , v platne m zne ní , a Č esky mi u c etní mi standařdy. 

12.1 Dlouhodobý majetek 

Dlouhodoby  hmotny  a dlouhodoby  nehmotny  majetek je ocen ova n poř izovací  cenou.  

Ve sta ly ch aktivech vede Oblastní  nemocnice Na chod a.s. nehmotny  majetek s dobou pouz itelnosti dels í  

nez  jeden řok a v ocene ní  vys s í m nez  60 tis. Kc .  

Samostatne  movite  ve ci a soubořy movity ch ve cí  se samostatny m technicko-ekonomicky m uřc ení m, 

s dobou pouz itelnosti dels í  nez  jeden řok a v ocene ní  vys s í m nez  40 tis. Kc  jsou vedeny jako dlouhodoby  

hmotny  majetek. 

Nove  poř í zeny  dlouhodoby  nehmotny  a hmotny  majetek je zař azen do tř í dy dle „SKP“. Odpisy se u c tují  

me sí c ne , odpisova ní  je zaha jeno v me sí ci na sledují cí m po uvedení  majetku do uz í va ní . 

V souladu s § 56 odst. 3 vyhl. c . 500/2002 Sb., kteřou se přova de jí  ne kteřa  ustanovení  za kona c . 

563/1991 Sb., o u c etnictví , ve zne ní  pozde js í ch př edpisu , přo u c etní  jednotky, kteře  jsou podnikateli 

u c tují cí mi v soustave  podvojne ho u c etnictví  ve zne ní  vyhla s ek c . 472/2003 Sb., c . 397/2005 Sb., c . 

349/2007 Sb., c . 469/2008 Sb., c . 419/2010 Sb., c . 413/2011 Sb., c . 467/2013 Sb., c . 293/2014 Sb. a c . 

250/2015 Sb. byla dne 4. sřpna 2016 přovedena aktualizace odpisove ho pla nu dlouhodobe ho majetku 

Oblastní  nemocnice Na chod a.s. tak, aby u c etnictví  poda valo ve řny  a poctivy  obřaz př edme tu u c etnictví .  

V řa mci aktualizace odpisove ho pla nu přovedene ho přacovní ky technicke ho u seku byla u jednotlivy ch 

poloz ek dlouhodobe ho majetku znovu posouzena jeho z ivotnost a dle te to skutec nosti upřavena de lka 

u c etní ch odpisu . Jako nejvhodne js í  metoda odepisova ní  byla zvolena metoda linea řní . 

O movite m majetku, kteřy  Oblastní  nemocnice Na chod a.s. nabyla dařem od Křa love hřadecke ho křaje 

(dařovací  smlouvy ze dne 2. 1. 2006, 31. 3. 2006, 30. 12. 2010, 14. 4. 2011 a 31. 10. 2011) je u c tova no 

podle na sledují cí ch přavidel: 

- Movite  ve ci (soubořy movity ch ve cí ) se znalecky m ocene ní m (ocene ní m přovedeny m znalcem za 
u c elem dařova ní  majetku) jednotlive  př evys ují cí m 40 tis. Kc  se zař azují  do dlouhodobe ho 
hmotne ho majetku (u c et 022-Samostatne  movite  ve ci a soubořy movity ch ve cí ). Zpu sob jejich 
u c etní ho a dan ove ho odpisova ní  se stanoví  v souladu s inteřní mi přavidly platny mi přo nove  
poř izovany  majetek. 

- Movite  ve ci (soubořy movity ch ve cí ) se znalecky m ocene ní m, kteře  jednotlive  nepř evys uje 40 tis. 
Kc , se povaz ují  za dřobny  hmotny  majetek, kteřy  je evidova n v opeřativní  evidenci. Vzhledem ke 
skutec nosti, z e se jedna  o majetek ve ts í ho řozsahu, jsou na klady na jeho zař azení  do pouz í va ní  
c asove  řozlis ova ny (s pomocí  u c tu 381-Na klady př í s tí ch období ), a to po dobu 72 me sí cu  u 
dařovací  smlouvy ze dne 2. 1. 2006 a 31. 3. 2006. U dařovane ho majetku ze dne 30. 12. 2010, 14. 
4. 2011 a 31. 10. 2011 jsou na klady c asove  řozlis ova ny po dobu 60 me sí cu . V řoce 2016 byly tyto 
na klady ve vy s i 189 408,72 Kc . K 31. 12. 2016 jsou jiz  vs echny na klady na jeho zař azení  
zau c tova ny v na kladech. 
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12.1.1 Drobný hmotný a nehmotný majetek 

O movity ch ve cech s ocene ní m do 40 tis. Kc  je u c tova no jako o za soba ch (na klady na jeho poř í zení  jsou 

u c tova ny jako spotř eba mateřia lu). „Dřobny “ hmotny  majetek je veden v opeřativní  evidenci od 3 tis. Kc , 

její z  celkova  hodnota (histořicke  poř izovací  ceny) je zachycena na zvla s tní ch podřozvahovy ch u c tech. 

Na klady na poř í zení  nehmotne ho majetku s ocene ní m do 60 tis. Kc  jsou u c tova ny jako na klady na 

ostatní  sluz by. „Dřobny “ nehmotny  majetek je veden v opeřativní  evidenci, její z  celkova  hodnota 

(histořicke  poř izovací  ceny) je zachycena na zvla s tní ch podřozvahovy ch u c tech. 

12.1.2 Dlouhodobý finanční majetek 

K datu 31. 12. 2016 spolec nost nevlastnila z a dny  dlouhodoby  financ ní  majetek. 

12.2 Zásoby 

Za soby křve a vlastní ch křevní ch vy řobku  jsou vedeny v maxima lní ch cena ch dle platne ho sazební ku 

VZP přo dane  období . 

Za soby přakticky ves keře ho zdřavotnicke ho mateřia lu jsou vedeny zpu sobem „B“ z du vodu př í my ch 

doda vek na jednotliva  odde lení  zajis ťovany ch Čentřa lní  zdřavotnickou zadavatelskou s.ř.o., obdobne  je 

tomu i u le ku  a jejich doda vek zajis ťovany ch Křa love hřadeckou le ka řnou a.s. 

K řozvahove mu dni je přova de na inventuřa nespotř ebovany ch za sob le ku  a zdřavotnicke ho mateřia lu na 

jednotlivy ch odde lení ch nemocnice. O stav zjis te ny  inventuřou je v na kladech poniz ova na řoc ní  spotř eba 

uvedeny ch za sob a zvys ova n jejich stav na sklade . 

12.3 Ostatní 

Př i třansakcí ch v be z ne m období  nebyla pouz ita cizí  me na. Majetek a za vazky v cizí  me ne  spolec nost 

k datu u c etní  za ve řky nevlastnila. 

K 31. 12. 2016 spolec nost nevlastnila majetek, kteřy  by se podle c esky ch u c etní ch př edpisu  ocen oval 

řea lnou hodnotou. 

Př i sestavova ní  u c etní  za ve řky byly pouz ity odbořne  odhady. Na vyu c tova ní  zdřavotní  pe c e se 

zdřavotní mi pojis ťovnami za 1. a 2. pololetí  2016 byly tvoř eny dohadne  poloz ky aktivní  ve vy s i 9.700 tis. 

Kc . 

K 31. 12. 2016 byly vytvoř eny opřavne  poloz ky k pohleda vka m na za klade  posouzení  jejich bonity. 

Obecne  jsou tvoř eny 100 % opřavne  poloz ky k pohleda vka m po splatnosti ví ce nez  jeden řok a 50 % 

opřavne  poloz ky k pohleda vka m po splatnosti ví ce nez  6 me sí cu . 
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13 Doplňující informace k Rozvaze 

13.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (v tis. Kč) 

 

Účet* 013 021   0223000 0224000 0225000 

PČ k 1. 1. 2016 27718 19522 5720 12913 209121 

Př í řu stky 7288 19529 1694 976 34854 

U bytky 279 139 - - 7557 

PČ k 31. 12. 2016 34727 38912 7414 13889 236418 

Opřa vky k 1. 1. 2016 23662 4201 1723 10551 154039 

Opřa vky k 31. 12. 2016 26645 5490 2065 11925 162112 

Zu statkova  cena k 1. 1. 2016 4056 15330 3997 2362 55074 

Zu statkova  cena k 31. 12. 2016 8082 33422 5349 1964 74306 

* 013   softwaře      

   021    budovy, stavby 

   022.3000-1  eneřgeticke  a hnací  střoje 

   022.4000-1  přacovní  střoje a zař í zení  

   022.5000-2  zdřavotnicka  a ostatní  technika 

Př ehled nejvy znamne js í ch př í řu stku  poř í zeny ch z vlastní ch zdřoju  v tis. Kc : 

na zev c a stka 

SW Micřosoft Windows Remote Desktop 2148 

Př í střoj ultřazvukovy  TOSHIBA 1863 

Čentřa lní  diskove  pole DELL STORAGE 1618 

RTG s „Č“ řamenem 1606 

Ve z  lapařoskopicka  1545 

Syste m signalizac ní  a komunikac ní  pacient-sestřa 1191 

Syste m signalizac ní  a komunikac ní  pacient-sestřa 1182 

Videogastřoskop GIF-H180 J 1150 
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Čentřifuga velkoobjemova  ČRYOFUGE 1137 

Syste m signalizac ní  a komunikac ní  pacient-sestřa 1105 

 

 

Spolec nost c eřpala v období  2016 investic ní  dotace ve vy s i 538 992,52 Kc . Viz bod 15.1. 

Vyř azova n byl majetek zastařaly , da le nevyuz itelny , řesp. majetek, jehoz  opřava by byla vysoce na kladna . 

Nejvy znamne js í  u bytky v poř izovací ch cena ch v tis. Kc : 

Ultřazvuk GE LOGIČ 1260 

Soupřava lapařoskopicka  1156 

Automobil sanitní   839 

Sestava pacientsky ch monitořu  816 

Př í střoj anesteziologicky  GENTLEMAN 614 

 

13.2 Zásoby 

Stav za sob k 31. 12. 2016 v tis. Kc :  

- mateřia l na sklade  MTZ-obaly 2 

- nespotř ebovane  le ky na odde lení  11.387 

- nespotř ebovany  mateřia l na odde lení  16.829 

- křev a křevní  vy řobky 3.325 

- přacovní  teřapie 7 

- medicina lní  plyny 32 

- potřaviny 319 

- přa dlo u stavní  a zame stnanecke  85 

- ostatní  20 

zásoby celkem  32.006 

 

13.3 Dlouhodobé pohledávky 

V řa mci jiny ch dlouhodoby ch pohleda vek (řozvahovy  ř a dek aktiv Č.II.1.5.4) je vykazova na kauce ve vy s i 

128.200,- Kc  poskytnuta  v souvislosti s na jmem nebytovy ch přostoř přo administřativu nemocnice a 

na jmem sluz ební ho bytu a da le osobní  na klady na poskytnuty  stabilizac ní  př í spe vek zame stnancu m ve 
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vy s i 927.200,- Kc , kteřy  jim byl poskytnut fořmou za lohy př ed vznikem na řoku na ne j. Vybřany m 

zame stnancu m vznika  na řok na stabilizac ní  př í spe vek po odpřacova ní  18 me sí cu . 

13.4 Krátkodobé pohledávky 

Spolec nost me la k 31. 12. 2016 celkem 115.770 tis. Kc  křa tkodoby ch pohleda vek. 

13.4.1 Rozdělení pohledávek z obchodních vztahů podle splatnosti v tis. Kč  

 

 2015 2016 

Ve splatnosti 90.364 104.830 

Po spl. do 180 dní  2.210 608 

Po spl. 181 – 365 dní  335 122 

Po spl. ví ce nez  1 řok 161 338 

Po spl. ví ce nez  2 řoky 7.040 7.086 

Celkem 100.110 112.984 

U vykazovany ch pohleda vek byly zjis te ny du vody přo tvořbu opřavny ch poloz ek ve vy s i 7.502 tis. Kc .  

 

13.4.2 Pohledávky ke spřízněným osobám: 

Zdřavotnicky  holding Křa love hřadecke ho křaje a.s.   325 tis. Kc  

Křa love hřadecka  le ka řna a.s.     878 tis. Kc  

Čentřa lní  zdřavotnicka  zadavatelska  s.ř.o.      29 tis. Kc  

Oblastní  nemocnice Třutnov a.s.         7 tis. Kc   

Me stska  nemocnice Dvu ř Křa love  nad Labem a.s.       1 tis. Kc  

 

13.4.3 Krátkodobé poskytnuté zálohy 

Spolec nost poskytla k  31. 12. 2016 svy m dodavatelu m za lohy ve vy s i 80 tis. Kc , jde o za lohy na eneřgie 

(54 tis. Kc ), ČČS  kařty (23 tis. Kc ) a pařkovací  automat (3 tis. Kc ). 

 

13.5 Krátkodobý finanční majetek  

K 31. 12. 2016 me la spolec nost křa tkodoby  financ ní  majetek v objemu 60.925 tis. Kc , z toho jsou pení ze 

v hotovosti 539 tis. Kc  a přostř edky na be z ny ch bankovní ch u c tech 60.388 tis. Kc . 
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V řoce 2016 spolec nost uzavř ela dodatek ke smlouve  o kontokořentní m u ve řu s navy s eny m řa mcem 

75.000 tis. Kc . K 31. 12. 2016 byl tento u ve ř c eřpa n ve vy s i 75.000 tis. Kc . 

13.6 Časové rozlišení a dohadné účty aktivní 

R a dek řozvahy aktiv D.1. - Na klady př í s tí ch období  s KZ 7.663 tis. Kc  

Z toho: 

 př edplatne  odb. knih a c asopisu  ve vy s i 230 tis. Kc  

 semina ř e a s kolení  86 tis. Kc  

 labořatořní  sluz by řealizovane  v ř. 2017 ve vy s i 504 tis. Kc  

 sluz by od spolec nosti AUTOČONT 1.017 tis. Kc  

 doda vka dlouhodobe ho dřobne ho majetku (postele s př í slus enství m, matřace) od spolec nosti 
PřomaReha 2.872 tis. Kc  – s ohledem na vysoke  mimoř a dne  na klady bude řozpus te no do na kladu  
be hem 36 me sí cu  

 doda vka dals í ho dřobne ho dlouhodobe ho majetku 2.846 tis. Kc  – s ohledem na vysoke  
mimoř a dne  na klady bude řozpus te no do na kladu  be hem 36 me sí cu  

 ostatní  sluz by 108 tis. Kc  

 

R a dek řozvahy D.3. - Př í jmy př í s tí ch období  s KZ – 1.472 tis. Kc  ... z toho 

- zdřavotní  pojis ťovny – kořekce vyu c tova ní  – 105 tis. Kc  

- vyu c tova ní  eneřgií  a sluz eb 1.367 tis.  

 

R a dek řozvahy Č.II.2.4.5. – Dohadne  u c ty aktivní  s KZ 9.797 tis. Kc  

Z toho: 

- dohadna  poloz ka na vyu c tova ní  akutní  pe c e vc . přeskřipce VZP za řok 2016 ve vy s i -10.000 tis. Kc  

- dohadna  poloz ka na vyu c tova ní  akutní  pe c e vc . přeskřipce Č PZP za řok 2016 ve vy s i 4.200 tis. Kc  

- dohadna  poloz ka na vyu c tova ní  akutní  pe c e vc . přeskřipce OZP za řok 2016 ve vy s i 2.300 tis. Kc  

- dohadna  poloz ka na vyu c tova ní  akutní  pe c e vc . přeskřipce ZP S koda za řok 2016 ve vy s i -1.400 tis. Kc  

- dohadna  poloz ka na vyu c tova ní  akutní  pe c e vc . přeskřipce ZPMV za řok 2016 ve vy s i 2.900 tis. Kc  

- dohadna  poloz ka na vyu c tova ní  akutní  pe c e vc . přeskřipce VoZP za řok 2016 ve vy s i 11.700 tis. Kc  

- ostatní  97 tis. Kc  

 

13.7 Vlastní kapitál 

Spolec nost me la k 31.12.2016 vlastní  kapita l ve vy s i 148.828 tis. Kc  (k 1. 1. 2016: 150.013 tis. Kc ). Z toho 

c iní  za kladní  kapita l 63.366 tis. Kc , ostatní  kapita love  fondy 146.958 tis. Kc  (z toho nepene z ní  dařy 

96.209 tis. Kc , za kladní  kapita l nezapisovany  ve vy s i 6.065 tis. Kc  a dařy pene z ní  2.684 tis. Kc , za kladní  

kapita l př i fu zi k 1. 1. 2013 zanikají cí  Oblastní  nemocnice Rychnov nad Kne z nou a.s. 42.000 tis. Kc ), 

řezeřvní  fond 4.619 tis. Kc , socia lní  fond 287 tis. Kc , neřozde leny  zisk minuly ch let (+) 2.037 tis. Kc , 
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neuhřazena  ztřa ta minuly ch let (-) 57.504 tis. Kc  a vy sledek hospodař ení  be z ne ho u c etní ho období  

ztřa ta -10.935 tis. Kc . 

V řoce 2016 dos lo nejpřve ke sní z ení  za kladní ho kapita lu o 58.084 tis. Kc , a to Usnesení m jedine ho 

akciona ř e za u c elem sní z ení  ztřa ty minuly ch let. Na sledne  byl Usnesení m jedine ho akciona ř e zvy s en 

za kladní  kapita l o 9.750 tis. Kc . 

Ze zisku Oblastní  nemocnice Na chod a.s. za řok 2015 ve vy s i 3.163 tis. Kc  bylo př evedeno do 

neuhřazeny ch ztřa t minuly ch let 3.004 tis. Kc  a do řezeřvní ho fondu 158 tis. Kc . 

K 31. 12. 2016 bylo Usnesení m jedine ho akciona ř e schva leno pouz ití  ostatní ch kapita lovy ch fondu  a 

jine ho vy sledku hospodař ení  minuly ch let na sní z ení  neuhřazene  ztřa ty minuly ch let  - dos lo tak 

k př eu c tova ní  pouz ity ch financ ní ch a ve cny ch dařu  (ostatní  kapita love  fondy) ve přospe ch neuhřazene  

ztřa ty minuly ch let ve vy s i 34.892 tis. Kc , da le k př eu c tova ní  zuz í vany ch ve cny ch dařu  od 

Křa love hřadecke ho křaje (ostatní  kapita love  fondy) ve přospe ch neuhřazene  ztřa ty minuly ch let ve vy s i 

62.346 tis. Kc  a k př eu c tova ní  jine ho vy sledku hospodař ení  ve přospe ch neuhřazene  ztřa ty minuly ch let 

ve vy s i 3.525 tis. Kc  

Dlouhodobé závazky 

13.7.1  Odložená daň z příjmů 

Přo vy poc et odloz ene  dane  byly zva z eny vs echny doc asne  řozdí ly mezi dan ovy mi za klady aktiv a pasiv a 

jejich u c etní mi hodnotami přo u c ely financ ní ch vy kazu .  

Titulem přo vy poc et odloz ene  dane  je v dane m př í pade : 

 řozdí l mezi u c etní  zu statkovou cenou odpisovane ho dlouhodobe ho majetku a jeho dan ovou 

zu statkovou cenou - vzhledem k př eřus ení  dan ovy ch odpisu  př evys uje dan ova  zu statkova  cena 

zu statkovou cenu u c etní ; 

 neuplatne na  dan ova  ztřa ta.  

Z obou uvedeny ch titulu  je vy sledkem odloz ena  dan ova  pohleda vka, kteřa  není  vzhledem k nejistote  

její ho budoucí ho uplatne ní  vykazova na. 

13.7.2 Dlouhodobé závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 

V řa mci dlouhodoby ch za vazku  vykazuje spolec nost za vazek z titulu př ijate  pene z ite  za pu jc ky od 

mateř ske  spolec nosti ve vy s i 1.576 tis. Kc , spla tky za pu jc ky splatne  v řoce 2017 v celkove  vy s i 1.012 tis. 

Kc  jsou vykazova ny v řa mci křa tkodoby ch za vazku  vu c i ovla dají cí  osobe . Čelkova  vy s e nesplacene  jistiny 

za pu jc ky tak k 31. 12. 2016 c iní  2.588 tis. Kc . Za pu jc ka byla poskytnuta ve vy s i 4.990 tis. Kc  za u c elem 

financova ní  na kupu př í střojove  techniky. Za pu jc ka bude spla cena v 60 me sí c ní ch spla tka ch v období  

7/2014 do 6/2019, u řokova  sazba c iní  3%. 

 

13.8.3 Závazky se zůstatkovou dobou splatnosti delší než 5 let  

Za vazky se zu statkovou dobou splatnosti dels í  nez  5 let spolec nost nema . 
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13.8 Krátkodobé závazky - celkem 214.677 tis. Kč 

13.8.1 Krátkodobé závazky z obchodních vztahů (72.374 tis. Kč) 

Za vazky z obchodní ch vztahu  byly k 31. 12. 2016 ve vy s i 72.374 tis. Kc . 

Za vazky po lhu te  splatnosti byly k 31. 12. 2016 ve vy s i 25.423 tis. Kc . 

Rozboř za vazku  z obchodní ho styku podle splatnosti: 

 2015 2016 

Ve splatnosti 52.318 46.951 

Po spl. do 180 dní  659 25.426 

Po spl. 181 – 365 dní  19 -3 

Po spl. ví ce nez  1 řok 0 0 

Po spl. ví ce nez  2 řoky 0 0 

Celkem 52.996 72.374 

13.8.2 Závazky z obchodních vztahů ke spřízněným osobám 

Zdřavotnicky  holding Křa love hřadecke ho křaje a.s. 6.315 tis. Kc  

Křa love hřadecka  le ka řna a.s. 13.528 tis. Kc  

Čentřa lní  zdřavotnicka  zadavatelska  s.ř.o. 16.933 tis. Kc  

 

13.8.3 Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba (1.012 tis. Kč) 

Viz bod 13.7.2 

 

13.8.4 Závazky k zaměstnancům (36.521 tis. Kč) a závazky ze sociálního a zdravotního pojištění (19.742 tis. 
Kč) 

Spolec nost me la k 31. 12. 2016 za vazky k zame stnancu m ve vy s i 36.521 tis. Kc , za vazky z pojistne ho na 

socia lní  zabezpec ení  a př í spe vku na sta tní  politiku zame stnanosti v objemu 13.518 tis. Kc , za vazky k 

veř ejne mu zdřavotní mu pojis te ní  ve vy s i 6.224 tis. Kc , jedna  se o za vazky vyply vají cí  z vy plat 

zame stnancu  za přosinec 2016, kteře  byly uhřazeny v lednu 2017.  

13.8.5 Stát – daňové závazky a dotace (5.991 tis. Kč) 

V řa mci ř a dku řozvahy Č.II.8.5 - Sta t dan ove  za vazky a dotace jsou vykazova ny: 

- dan ovy  za vazek - dan  ze za visle  c innosti ve vy s i  5.954 tis. Kc  

- dan ovy  za vazek - sřa z kova  dan  ve vy s i 37 tis. Kc  

c e l k e m 5.991 tis. Kč 



ÚČETNÍ VÝKAZY – PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 

62 

 

Spolec nost nema  evidova ny po splatnosti z a dne  dan ove  nedoplatky u mí stne  př í slus ne ho financ ní ho 

u ř adu, ani z a dne  nedoplatky pojistne ho na socia lní  zabezpec ení  a zdřavotní  pojis te ní . 

13.8.6 Jiné závazky (2.149 tis. Kč) 

Jine  křa tkodobe  za vazky c inily k 31. 12. 2016 celkem 2.149 tis. Kc . Jde o za vazky z titulu u schovy pene z 

nemocny ch a za vazky z titulu př í spe vku  na penzijní  př ipojis te ní , du chodove  spoř ení  a z ivotní  pojis te ní  

zame stnancu . 

13.9 Časové rozlišení a dohadné účty pasivní  

R a dek řozvahy Č.II.8.6. - Dohadne  u c ty pasivní  s konec ny m zu statkem ve vy s i 503 tis. Kc , z toho: 

- spotř eba eneřgie + na jemne  ve vy s i 206 tis. Kc  

- manda tní  a ostatní  smlouvy ve vy s i 113 tis. Kc   

- ostatní  ve vy s i 184 tis. Kc  

 

R a dek řozvahy D.1. – Vy daje př í s tí ch období  ve vy s i 5 tis. Kc , z toho: 

- pozde  dořuc ena  faktuřa za labořatořní  mateřia l ve vy s i 4 tis. Kc  

 

R a dek řozvahy Č.I.2-Vy nosy př í s tí ch období  s konec ny m zu statkem 34 tis. Kc , z toho: 

- př edplacene  na jemne  – sluz ební  byty 9 tis. Kc  

- př edplacene  na jemne  KHL 18 tis. Kc  

- př edplacene  pařkovne  7 tis. Kc  

14 Doplňující údaje k Výkazu zisku a ztráty  

Hospoda ř sky  vy sledek be z ne ho u c etní ho období  c iní  k 31. 12. 2016: 

- př ed zdane ní m  -10.935 tis. Kc  

- po zdane ní   -10.935 tis. Kc  

Třz by z přodeje sluz eb celkem ve vy s i 1.034.496 tis. Z toho poskytova ní  zdřavotní  pe c e ve vy s i 1.023.853 

tis. Kc ,  ostatní  sluz by (např . mytí  labořatořní ho skla, steřilizace, nakla da ní  s nebezp. odpady, přona jem, 

třz by z přodeje střavova ní ) ve vy s i 10.644 tis. Kc . 

Aktivace mateřia lu a zboz í  ve vy s i 17.292 tis. Kc  př edstavuje zpřacova ní  křve na třansfu zní  stanici.  

Na ř a dku III.3. - Jine  přovozní  vy nosy (76.795 tis. Kc ) jsou zachyceny přovozní  dotace KHK v celkove  vy s i 

69.922 tis. Kc . 

Na klady za sluz by v celkove  vy s i 135.471 tis. Kc  př edstavují  tyto poloz ky: 

- opřavy a udřz ova ní  ve vy s i 24.088 tis. Kc  

- cestovne  ve vy s i 2.502 tis. Kc  

- na jemne  ve vy s i 24.012 tis. Kc  
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- přaní  přa dla, u klid a ostřaha ve vy s i 26.244 tis. Kc   

- střavova ní  ve vy s i 19.465 tis. Kc  

- ostatní  sluz by ve vy s i 39.160 tis. Kc  

V na kladech na sluz by je mj. zachyceno na jemne  dle smlouvy o na jmu majetku uzavř ene  

s Křa love hřadecky m křajem dne 1. 10. 2010 v celkove  vy s i 11.606 tis. Kc . Na jemne  bylo uhřazeno. 

V jiny ch přovozní ch na kladech bylo u c tova no mj. u c tova no o pokuta ch a pena le ve vy s i 1 tis. Kc , odpisu 

pohleda vky ve vy s i 107 tis. Kc , da le o na kladech na za konne  pojis te ní  odpove dnosti zame stnavatele za 

s kodu (1.539 tis. Kc ), poplatcí ch a paus a lech ve vy s i 848 tis. Kc . 

15 Další informace 

15.1 Dotace investiční – celkem 539 tis. Kč 

Spolec nost v řoce 2016 z řozpoc tu Křa love hřadecke ho křaje c eřpala investic ní  dotaci v objemu 

538.992,60 Kc  na řealizaci sní z ení  eneřgeticke  na řoc nosti budovy nemocnice v Břoumove  (objekt A, B, 

Č), v Rychnove  nad Kne z nou (objekt Č a objekt jí delny).  

15.2 Dotace neinvestiční – celkem 70.711 tis. Kč 

Křa love hřadecky  křaj poskytl v řoce 2016 spolec nosti neinvestic ní  dotaci celkem ve vy s i 69.922.821 Kc  

za poskytova ní  veř ejne  sluz by. Z toho na u hřadu veř ejne  sluz by přo be z ne  u c etní  období  ve vy s i 

58.972.091 Kc  a mimoř a dnou vyřovna vací  platbu ve vy s i 10.950.730 Kc  na c a stec ne  vyřovna ní  řozdí lu 

mezi na klady za plne ní  za vazku veř ejne  sluz by v řoce 2011.  

Neinvestic ní  dotace byly v řoce 2016 plne  vyc eřpa ny. 

Na u hřadu přovozní ch na kladu  za vedení  řegistřu onkologicky ch pacientu  (NOR) v řoce 2016 spolec nost 

obdřz ela od FN HK přovozní  př í spe vek ve vy s i 230.000,00 Kč. 

Ze sta tní ho řozpoc tu byla př ijata dotace na řezidenc ní  mí sta ve vy s i 558 tis. Kc . 

15.3 Podrozvahová evidence 

Da le uvedene  hodnoty vyjadř ují  histořicke  poř izovací  ceny bez zohledne ní  opotř ebení . 

Spolec nost uz í va  u platne  nemovite  a movite  ve ci Křa love hřadecke ho křaje v celkove  hodnote   1.184.787 

tis. Kc  k 31. 12. 2016 na za klade  na jemní ch smluv. 

Spolec nost uz í va  u platne  movite  ve ci Zdřavotnicke ho holdingu Křa love hřadecke ho křaje a.s. v celkove  

hodnote  poř izovací  ceny 61.555tis. Kc  k 31. 12. 2016 na za klade  na jemní ch smluv. 

Da le ma  spolec nost majetek ve vy pu jc ce v objemu 109.819 tis. Kc . 

V podřozvaze je veden take  movity  majetek poř í zeny  z dotací  od Křa love hřadecke ho křaje ve vy s i 

78.761 tis. Kc . 

  „Dřobny “ hmotny  majetek je veden v opeřativní  evidenci od 3 tis. Kc , její z  celkova  hodnota je zachycena 

na zvla s tní ch podřozvahovy ch u c tech s konec ny m zu statkem ve vy s i 79.929 tis. Kc . 
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„Dřobny “ nehmotny  majetek je veden v opeřativní  evidenci, její z  celkova  hodnota je zachycena na 

zvla s tní ch podřozvahovy ch u c tech s konec ny m zu statkem ve vy s i 1.638 tis. Kc . 

15.4 Majetek s omezením vlastnického práva 

Majetek spolec nosti není  zatí z en z a dny m omezení m vlastnicke ho přa va. 

15.5 Soudní spory 

Oblastní  nemocnice Na chod a.s. eviduje k datu 31. 12. 2016 na sledují cí  soudní  spořy: 

1. Soudní  spoř o zaplacení  6.400.000,- Kc  vedeny  přoti Zdřavotnicke  za chřanne  sluz be  
Křa love hřadecke ho křaje a Oblastní  nemocnici Na chod a.s. V dobe  sepsa ní  te to př í lohy přobí ha  
jedna ní  o př í padne m mimosoudní m vyřovna ní . 

2. Soudní  spoř s VZP – spolec nost z aluje o zaplacení  vy konu  řoku 2009 ve vy s i 6.782 tis. Kc , dosud 
nebylo přavomocne  řozhodnuto. 

Dals í  soudní  spořy, kteře  byly vedeny ke dni 31. 12. 2015 byly jiz  přavomocne  skonc eny. 

Nemocnice je přo př í padna  plne ní  ze soudní ch spořu  pojis te na. 

 

15.6 Informace o transakcích se spřízněnými osobami 

- Mezi Křa love hřadecky m křajem a Oblastní  nemocnicí  Na chod a.s. nada le třva  na jemní  smlouva ze dne 

1. 10. 2010 na dobu neuřc itou. Z na jemní  smlouvy bylo v řoce 2016 poskytnuto plne ní  na jemne ho ve vy s i 

11.606 tis. Kc , (z toho nemocnice Na chod 8.405 tis. Kc  a nemocnice Rychnov nad Kne z nou 3.200 tis. Kc ) a 

na klady na opřavu a u dřz bu přonajate ho majetku c inily 4.273 tis. Kc . Nada le třva  i Smlouva o vy pu jc ce 

hmotne ho majetku ze dne 18. 12. 2007.  

- S Čentřa lní  zdřavotnickou zadavatelskou s.ř.o. byla uzavř ena kupní  smlouva na doda vky zdřavotnicke ho 

mateřia lu v řa mci centřa lní ho za sobova ní  nemocnic v celkove m objemu za období  2016 ve vy s i 92.312 

tis. Kc  vc . DPH. 

- Se Zdřavotnicky m holdingem Křa love hřadecke ho křaje a.s. bylo uzavř eno 9 na jemní ch smluv na na jem 

movity ch ve cí  – zdřavotnicky ch př í střoju , kteře  jsou ve vlastnictví  ZH KHK. Roc ní  na jemne  z te chto smluv 

c iní  8.251 tis. Kc  vc . 21% DPH.  Da le byla s mateř skou spolec ností  uzavř ena smlouva o pene z ite  za pu jc ce 

ve vy s i 4.990 tis. Kc  – viz bod 13.7.2. 

- S Křa love hřadeckou le ka řnou a.s. byla uzavř ena Ra mcova  kupní  smlouva ze dne 1. 9. 2008 na doda vky 

le c iv, zdřavotnicky ch přostř edku  a labořatořní ho mateřia lu v celkove m objemu 51.481 tis. Kc  vc . DPH za 

období  2016. 

15.7 Náklady na odměny statutárnímu auditorovi 

Čena za audit u c etní  za ve řky k 31. 12. 2016 byla dohodnuta ve vy s i 180 tis. Kc  bez DPH. Jine  sluz by 

nebyly auditořskou spolec ností  poskytnuty. 

15.8 Ostatní významné události účetního období 2016 

Spolec nost obdřz ela mimoř a dnou vyřovna vací  platbu ve vy s i 10.950.730 Kc  na vyřovna ní  řozdí lu mezi 

na klady za plne ní  za vazku veř ejne  sluz by v řoce 2011 – viz bod 15.2. 
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15.9 Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení závěrky  

Mezi řozvahovy m dnem a okamz ikem sestavení  za ve řky nedos lo k z a dny m uda lostem, kteře  by me ly 

vy znamny  vliv na tuto u c etní  za ve řku. 

Přo řok 2017 byla Zastupitelstvem Křa love hřadecke ho křaje schva lena přo Oblastní  nemocnici Na chod 

a.s. neinvestic ní  dotace ve vy s i 45.016.067,- Kc . 

Na bř eznove  jedna ní  Zastupitelstva Křa love hřadecke ho křaje byla schva lena mimoř a dna  vyřovna vací  

platba za plne ní  za vazku veř ejne  sluz by přo Oblastní  nemocnici Na chod a.s. na dokřytí  ztřa ty v letech 

2011 a 2012 ve vy s i 13.318.747,- Kc .  

 

 

Součástí Přílohy řádné účetní závěrky k 31. 12. 2016 jsou: 

1) Ořganizac ní  střuktuřa Oblastní  nemocnice Na chod a.s. 

2) Př ehled o zme na ch vlastní ho kapita lu k 31. 12. 2016 

3) Př ehled o pene z ní ch tocí ch k 31. 12. 2016 

 

 

 

 

V Na chode  dne 25. 5. 2017 

 

 

 

 

   

Ing. Zbyne k Čhote bořsky  

předseda představenstva 
 

Ing. Luka s  Hařtwich 

místopředseda představenstva 
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za období končící:

Počáteční zůstatek Zvýšení Snížení Konečný zůstatek

A. 111 700 9 750 58 084 63 366

B. 0 0 0 0

C. 0 0 0 0

* 111 700 9 750 58 084 63 366

D. 0 0 0 0

E. 244 196 38 97 276 146 958

F. 0 0 0 0

G. 0 0 0 0

H. 0 0 0 0

I. 0 0 0 0

* 244 196 38 97 276 146 958

J. 4 461 158 0 4 619

K. 287 0 0 287

* 4 748 158 0 4 906

L. 2 037 0 0 2 037

M. -219 356 158 847 -3 004 -57 504

N. 3 525 0 3 525 0

* -213 794 158 847 521 -55 467

O. 3 163 0 14 098 -10 935

P. 0 0 0 0

* 150 013 168 793 169 979 148 828

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
Obchodní firma a sídlo účetní 

jednotky

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

(v celých tisících Kč)

Ážio

31.12.2016 Purkyňova 446

547 69 Náchod

IČO

26000202

Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku

Vlastní podíly

Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku

Základní kapitál celkem

Jiný výsledek hospodaření minulých let

Ostatní kapitálové fondy

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 

obchodních korporací

Rozdíly z přeměn obchodních korporací

Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních 

korporací

Ážio a kapitálové fondy celkem

Ostatní rezervní fondy

Statutární a ostatní fondy

Fondy ze zisku

Nerozdělený zisk minulých let

Neuhrazená ztráta milulých let

25.5.2017

Výsledek hospodaření minulých let celkem

Výsledek hospodaření běžného účetního období

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílů na zisku

Vlastní kapitál celkem

Okamžik sestavení účetní závěrky: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
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za období končící:

P. 33 789

Z. -10 935

A. 1. 21 998

A. 1. 1. 23 617

A. 1. 2. -1 713

A. 1. 3. -65

A. 1. 4. 0

A. 1. 5. 159

A. 1. 6. 0

A. * 11 063

A. 2. 20 916

A. 2. 1. -12 985

A. 2. 2. 32 920

A. 2. 3. 981

A. 2. 4. 0

A. ** 31 979

A. 3. -159

A. 4. 0

A. 5. 0

A. 7. 0

A. *** 31 820

B. 1. -88 487

B. 2. 65

B. 3. 0

B. *** -88 422

C. 1. 73 988

C. 2. 9 750

C. 2. 1. 9 750

C. 2. 2. 0

C. 2. 3. 0

C. 2. 4. 0

C. 2. 5. 0

C. 2. 6. 0

C. *** 83 738

F. 27 136

R. 60 925

(v celých tisících Kč)

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Obchodní firma a sídlo účetní jednotky

( výkaz cash-flow ) Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Odpisy stálých aktiv, umořování oceňovacího rozdílu a goodwillu

31.12.2016 Purkyňova 446

547 69 Náchod

IČO

26000202

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním

Úpravy o nepeněžní operace

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

Změna stavu opravných položek, rezerv 

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv 

Výnosy z podílů na zisku

Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a 

vyúčtované výnosové úroky

Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace

Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů 

aktivních

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a 

dohadných účtů pasivních

Změna stavu zásob

Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů

Peněžní toky z finančních činností

Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku

Přijaté úroky

Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období

Přijaté podíly na zisku

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 

Peněžní toky z investiční činnosti

Úhrada ztráty společníky

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

Příjmy z prodeje stálých aktiv

Zápůjčky a úvěry

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 

Dopady změn dlouhodobých závazků, popřípadě krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty

Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia, popřípadě fondů ze zisku

Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům

Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů

25.5.2017

Přímé platby na vrub fondů

Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 

Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků

Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období

Okamžik sestavení účetní závěrky: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:


